
Mircea Coºea:

Ce fel de reindustrializare
vrem?

Procesul de dezindustrializarea al Occidentului din ultimii
treizeci-patruzeci de ani (ca urmare a interacþiunii acestor trei
cauze: terþiarizare-productivitate-globalizare) a determinat în
economiile dezvoltate un trend pozitiv al creºterii economice.
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România, cumpãratã de
strãini? Terenurile agricole,
afacerea anului 2014

Agricultura este un domeniu extrem de profitabil, însã necesitã
timp ºi rãbdare. Strãinii ºtiu aceastã lecþie ºi aºteaptã cu nerãbdare sã o
aplice la noi în þarã.
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dr. Carmen Schuster, preºedintele executiv
al ABDLR

„Pe piaþa imobiliarã este
necesarã adaptarea ofertei
la cerere“
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Dorin Bodea, Senior Consultant & General
Manager Result Development

„Gândirea pozitivã
favorizeazã dezvoltarea
afacerii“
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Ionel Agrigoroaei, Preºedintele Grupurilor de Prietenie
cu Emiratele Arabe Unite ºi Laos:
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„ROMÂNIA ESTE CEA MAI MARE 
OPORTUNITATE INVESTIÞIONALÃ DIN EUROPA“

declarã senatorul Ionel Agrigoroaei, Preºedintele Grupurilor de Prietenie cu Emiratele Arabe Unite ºi Laos
Aþi fost declarat drept senatorul cu cea mai impre-

sionantã activitate pentru sesiunea legislativã 2012/
2013 pentru realizãrile dumneavoastrã în relaþiile inter-
naþionale dar ºi pentru rezultatele acþiunilor legislative
desfãºurate în cadrul Parlamentului României. Având
în spate aceastã experienþã considerabilã, care sunt
principalele acþiuni pe care  dumneavoastrã le consi-
deraþi reprezentative pentru activitatea dumneavoas-
trã?

Prima datorie ºi obligaþie a unui parlamentar
faþã de cetãþenii ce îi reprezintã este de a face tot
posibilul ca aceºtia sã aibã parte de un trai mai bun.
Acest lucru e posibil prin viziunea, iniþiativa ºi im-
plicarea parlamentarului, a cãrui activitate trebuie sã
urmãreascã creºterea prosperitãþii þãrii, sporirea si-
guranþei naþionale ºi mãrirea prestigiului României
la nivel internaþional. Parlamentarul, prin implicare

activã ºi eficientã, susþinut de un un dram de inspi-
raþie ºi creativitate, trebuie sã identifice permanent
cele mai bune oportunitãþi pentru þarã. O soluþie
þine de strategiile de promovare, creative ºi originale,
prin care sã fie atraºi investitori strãini în România.
Acelaºi parlamentar trebuie sã facã tot posibilul ca
acei investitori, strãini sau autohtoni, sã beneficieze
de un climat economic, social, juridic ºi politic pri-
etenos, predictibil. Sistemul concurenþial trebuie sã
fie unul corect, astfel încât niciun investitor sã nu îºi
mai doreascã plecarea din România. 

Eforturile mele se îndreaptã în special în aces-
te direcþii. Cred în þara mea, în potenþialul ei.
Aceastã convingere nu este una subiectivã, izvorâtã
numai de patriotism. Cele mai recente date, pro-
venite din surse demne de încredere, la care am avut
ºi eu acces, plaseazã România pe primul loc în pre-
viziunile de dezvoltare economicã a Europei. Cu
alte cuvinte, þara noastrã este consideratã în cer-
curile marilor puteri economice ca fiind cea mai
mare oportunitate investiþionalã din Europa pentru
urmãtorii 20 de ani! 

Ca sã sintetizez însã în doar câteva date întrea-
ga mea activitate din acest an parlamentar, aº
menþiona cele 57 de întrebãri, 3 declaraþii politice, 7
iniþiative legislative, 27 de interpelãri ºi 100 de luãri
de cuvant în plen, ajungându-se la un total de 194
de intervenþii, interpelãri ºi luãri de poziþie în cadrul
lucrãrilor Parlamentului României ºi peste 47 de
participãri la evenimente diplomatice, evenimente
în care se construieºte imaginea pozitivã României
pentru urmãtoarele decenii. 

Sunt acestea câteva date care aratã o activitate cu
adevãrat impresionantã. Aº vrea însã sã ne concentrãm
un moment pe declaraþia dumneavoastrã senzaþionalã:
România este cea mai mare oportunitate investiþionalã
din Europa pentru urmãtorii 20 de ani! Care sunt argu-
mentele concrete care sã susþinã o asemenea afir-
maþie, atât timp cât în Europa ºi SUA presa economicã
prezintã situaþia din România în culori sumbre,
ajungând pânã acolo încât sã recomande investitorilor
sã ocoleascã þara noastrã?

Vã mãrturisesc cã ºi eu am fost contrariat în
momentul în care am avut acces la datele de care vã
povesteam. Þin minte cã am pus aceeaºi întrebare ºi
acelor mari personalitãþi ale lumii economice ce au
participat la întâlnirea în cauzã. ªtiþi care a fost
rãspunsul uimitor? TOCMAI DE ACEEA!
Rãspunsul a fost urmat de un râs zgomotos al
întregului grup. Mi se reconfirma, din nou ºi din
nou, cã grupuri de putere ostile României coor-
doneazã campanii de denigrare a þãrii mele pentru a

ne forþa sã ne vindem obiectivele investiþionale pe
nimic sau pentru a îndepãrta de þara noastrã orice
investiþie serioasã prin diferite acþiuni de manipu-
lare. Mulþumesc ºi pe aceastã cale acelor persona-
litãþi ce au participat la întâlnirea în cauzã, oameni
de o rectitudine moralã de necontestat, mari experþi
internaþionali în economie din SUA, Europa ºi
Asia. Ei sunt cei care cred în potenþialul României
ºi pot sprijini prin investiþii ºi prin sfaturile ºi înalta
lor autoritate refacerea imaginii þãrii noastre în
mediul economic internaþional. Mai multe detalii
legate de strategiile economice internaþionale pentru
urmãtoarele douã decenii le veþi puteþi afla însã din
cartea ce o voi lansa în cel mai scurt timp: „Iar ade-
vãrul ne va face liberi”.

Pot însã, pentru cititorii ziarului dumneavoas-
trã, sã vã enumãr câteva din punctele forte ale
economiei României în acest moment. Þara noastrã
este cea mai potrivitã locaþie pentru industria com-
ponentelor auto deoarece avem centre universitare

Thongsing Thammavong-Prim Ministru al
Republicii Populare Democrate Laos 
Senatorul Ionel Agrigoroaei a reprezentat la

cel mai înalt nivel Europa ºi þara sa în vizita sa în
Laos ºi aº vrea sã îi multumesc pentru efortul
fãcut pentru a construi punþi de colaborare între
þara sa ºi Laos, a pus bazele cooperãrii econo-
mice, comerciale, turistice ºi diplomatice unind
zonele Europei ºi ale Peninsulei Indochina.

Sunt acestea decizii ce vor avea efecte pozi-
tive pentru deceniile ce vor veni ºi care vor fi
benefice pentru toate popoarele noastre.

Senatorul Ionel Agrigoroaei ºi Primul Ministru al Laosului, Thongsing Thammavong
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de marcã în Iaºi, Timiºoara, Cluj, Craiova, Bucu-
reºti, centre care pregãtesc tinerii specialiºti pentru
aceastã ramurã a industriei. 

Furnizorii de componente auto pentru mari
firme precum: Mercedes, Audi, General Motors,
Renault, au investit masiv în ultimii cinci ani în
aºteptarea unei triplãri a cererii ºi a producþiei la ni-
vel mondial. 

Cred cã în acest caz, un merit deosebit în
plasarea þãrii noastre pe un loc central pe harta
investiþiilor în industria auto l-a avut cancelarul ger-
man , Angela Merkel, care a recomandat ºi a susþi-
nut investiþiile germane din România.

Acest fapt s-a resimþit ºi la nivelul exporturilor
ºi al PIB-ului, România având una din cele mai mari
creºteri economice din Europa în anul ce a trecut.
Pe de altã parte, Renault, prin decizia de a investi în
România în urmã cu 10 ani (într-un moment când
majoritatea presei strãine prezenta România drept
una din cele mai nepotrivite zone pentru investitori)
a urcat mult în topul mondial al producãtorilor de
autoturisme.

Un alt punct forte îl reprezintã agricultura.
Terenurile ecologice din România pot asigura hrana
pentru 80 de milioane de oameni. Putem deveni
unul din marii exportatori de produse alimentare, cu
o singurã condiþie: anume ca politica guvernanþilor
sã nu mai fie anti-naþionalã, aºa cum a fost din
nefericire în ultimii 23 de ani.

Zona industrialã, va beneficia în viitor de un atu
extrem de important. Preþul energiei în România va
fi unul din cele mai scãzute în plan mondial, datori-
tã rolului important al energiei regenerabile în pro-
ducþia energeticã autohtonã. Conform previziu-
nilor, peste 35% din energia produsã în þara noastrã
va fi de origine eolianã, 40% produsã de centrale
hidroelectrice ºi restul de centralele nucleare.

România este printre þãrile cu cele mai sigure
frontiere din lume, cu instituþii de securitate naþio-
nalã cu o activitate de cel mai înalt nivel. Mã refer
aici la controlul migraþiei, la anti-terorism, la pre-
venirea ºi lupta împotriva crimei organizate. Acest
lucru nu îl spun eu ci îl declarã unul din cei mai bine
informaþi oameni ai lumii, John O. Brennan, ºeful
CIA-Agenþia de Informaþii a Statelor Unite. 

Avem o îndelungatã tradiþie ºi experienþã în
activitatea de reprezentare internaþionalã a Ro-
mâniei. Din pãcate, în ultimii 23 de ani am regresat
mult ºi acest lucru nu trebuie sã se mai întâmple. În
domeniul politicii externe a României avem spe-
cialiºti foarte buni. Din pãcate însã, am neglijat de

multe ori rolul României în plan extern ºi am fost
superficiali în acest sens. Politica externã ºi cea de
dezvoltare economicã a României trebuie sã fie
printre primele puncte ca importanþã pe agenda ori-
cãrui guvern. 

Îmbunãtãþirea relaþiilor ºi dezvolatrea lor cu cât
mai multe state ale lumii. În toate cazurile pentru a
stabili schimburi reciproc avantajoase, ºi nu trebuie
sã uitãm în majoritatea negocierilor de obiectivul
nostru principal: exportul produselor fabricate în
România pe toate pieþele lumii. La nivelul de relaþi-
ilor internaþionale avem câteva axe prioritare pre-
cum relaþia cu: Germania, SUA, China, Emiratele
Arabe Unite sau Rusia, dar nu trebuie sã neglijãm ºi
state precum: India, Coreea de Nord sau de Sud,
Vietnam, Mongolia sau Laos, þãri din America
Latinã ºi Africa.

Cu riscul de a mã repeta vã reiterez declaraþia cu
care am început convorbirea noastrã anume cã: Ro-

mânia este cea mai mare oportunitate investiþionalã
din Europa pentru urmãtorii 20 de ani. Vã reamin-
tesc, cã acest fapt nu e o poziþie subiectivã a mea sau
a celor care cred în România. Este un fapt confirmat
la nivel internaþional de actorii importanþi ai eco-
nomiei mondiale. 

Depinde doar de noi sã nu ratãm aceastã opor-
tunitate imensã. Un vechi proverb românesc spune
cã fierul trebuie bãtut cât e cald. Vã asigur cã în acest
moment, fierul e fierbinte.

Aþi reuºit de curând sã înscrieþi Iaºul în programul
vizitelor diplomatice Descoperã România – o realizare
ce aduce pentru zona pe care o reprezentanþi în Parla-
ment recunoaºtere internaþionalã, oportunitãþi investi-
þionale ºi comerciale. Ce alte proiecte mai aveþi pentru
colegiul dumneavoastrã?

Încã înainte de a îmi începe mandatul am con-
ºtientizat cã pentru a contribui la dezvoltarea þãrii ºi
a judeþului Iaºi, mai întâi am nevoie de cât mai
multe conexiuni internaþionale pentru a-i convinge
pe investitori sã vinã în judeþul meu sau oriunde în
România. Aºa se pot crea locuri de muncã, se poate
face producþie în þara noastrã ºi se poate exporta mai
apoi în orice colþ a lumii, datoritã poziþiei noastre
favorabile din punct de vedere geografic. 

Din acest motiv m-am implicat în peste 50 de
evenimente diplomatice în 2013, având ca temã
dezbaterile ºi stabilirea de cooperãri economice, co-
merciale ºi prezentarea potenþialului turistic al þãrii
noastre.

La începutul lui 2013, mi se reconfirma cã Ro-
mânia este cea mai mare oportunitate investiþionalã
din Europa pentru urmãtorii 20 de ani, ºi apoi am
încercat în urmãtoarea perioadã sã stabilesc care
zonã a þãrii are cele mai multe atuuri în acest sens.
ªi, deºi pot fi acuzat de subiectivism, dupã analiza
mai multor date ºi informaþii, am ajuns la concluzia
cã Iaºiul are toate elementele necesare pentru a se
plasa în topul oportunitãþilor investiþionale oferite
de România.

Menþionez doar cîteva dintre aceste elemente
favorizante. Suntem primul centru universitar din
þarã, fostã capitalã, oraº multicultural, centru indus-
trial reprezentativ în perioada lui N. Ceauºescu,
70.000 de mii de studenþi anual, natalitate pozitivã,
aeroport internaþional a cãrui modernizare va fi
finalizatã în 2014 - sunt acestea doar câteva din
argumentele care deja au convins mari investitori.
Delphi, Continental Automotive sau importante
firme din domeniul IT-ului ce au venit aici sunt
exemple grãitoare în acest sens. Personal, cred cã Ia-
ºiul poate ºi trebuie sã devinã poarta de intrare turis-
ticã pentru întreaga zonã a Moldovei ºi Bucovinei.

Odatã cu finalizarea lucrãrilor la aeroportul inter-
naþional Iaºi, acest fapt va fi posibil!

Avem toate motivele sã fim încrezãtori în
viitorul nostru. Însã nu putem sã ne bucurãm de el,
dacã nu facem tot posibilul sã exploatãm faptul real
cã România este cea mai mare oportunitate inves-
tiþionalã din Europa pentru urmãtoarele douã
decenii. Pentru mine prezentarea acestui adevãr

fundamental este misiunea prioritarã. În urmãtorii
ani voi urmãri sã identific ºi sã fructific orice ocazie,
astfel încât sã atrag investitorii majori în România ºi
sã ajut România sã redevinã, la nivel mondial, unul
din actorii economici ºi politici importanþi.
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Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în
România- Yacoub Yousef Al Hosani.
Aº dori sã apreciez rolul instrumental jucat

de senatorul Ionel Agrigoroaei în realizarea
Grupului de initiativã pentru Prietenie Parla-
mentarã între România ºi Emiratele Arabe Uni-
te. Acesta va avea misiunea de a dezvolta relaþi-
ile parlamentare ºi politice între þãrile noastre
punând astfel bazele ºi pentru dezvoltarea relaþi-
ilor economice ºi investiþionale dintre þãrile
noastre. Nu poate exista cooperare economicã
fãrã o baza de încredere ºi stabilitate oferitã de
relaþiile politice. Senatorul Ionel Agrigoroaei a
jucat un rol important ºi în organizarea expo-
ziþiei de sprijin a României pentru candidatura
oraºului Dubai la Expoziþia Mondialã din 2020
gest ce a lãsat amintiri pozitive, de neºters, între
þãrile noastre.

Senatorul Ionel Agrigoroaei ºi Ambasadorul Emiratelor Arabe Unite, Yacoub Yousef Alhosani



Vinul românesc este considerat unul din ele-
mentele principale de identitate ale României în lume.

Prin calitate ºi renume, vinul din România
ocupã unul din locurile fruntaºe în economie, ca un
produs de export ºi de recunoaºtere naþionalã.

Pentru a sprijini promovarea vinului românesc
ºi pentru a oferi noi posibilitãþi de recunoaºtere inter-
naþionalã pentru producãtorii români, Institutul de
Relaþii Internaþionale ºi Cooperare Economicã
organizeazã anual o competiþie a celor mai
impresionante vinuri din þara noastrã, alegând
la final cel mai bun vin: Vinul Diplomaþilor.

În data de 18 decembrie 2013 comisia
diplomaþilor ºi-a anunþat decizia: pentru anul
2014 aceastã onoare deosebitã, de  a fi consi-
derat cel mai bun vin al României, a revenit
vinurilor produse de Casa Panciu.

Casa Panciu a introdus în concurs o
largã gamã de vinuri, printre care amintim
excelentele: Sauvignon Blanc, Feteascã
Albã, Feteascã Neagrã, Feteascã Regalã,
Muscat Ottonel, Bãbeascã Neagrã sau
vinuri din gama Sagio, maturate cel puþin
12 luni în baricuri de diverse origini
(francezã, americanã sau românescã), ºi
îmbogãþite cu arome complexe, de cafea,
ciocolatã sau vanilie etc.

Vinurile de la Casa Panciu au stârnit
entuziasmul comisiei de diplomaþi, re-
prezentând trei continente (câte trei di-

plomaþi din Asia, Africa ºi Europa, ce provin din
principalele pieþe de desfacere a produselor vini-viti-
cole româneºti).

Cel mai bun vin fiind considerat cupajul de Ca-
bernet Sauvignon ºi Feteascã Neagrã, iar la capitolul
cel mai bun vin spumant, sufragiile s-au îndreptat
spre Muscat Ottonel.

Casa Panciu a reuºit sã cucereascã asistenþa nu
doar prin varietatea sortimentelor de vin prezen-

tate, dar ºi prin caracteristicile deosebite ale
vinurilor spumante prezentate.

Prin aromã, tãrie, culoare, calitãþi organo-
leptice ºi profunzimea vinurilor, oferite pentru
degustare, Casa Panciu a reuºit sã demonstreze
diplomaþilor cã vinul românesc, din regiunea
Vrancea, nu ºi-a scris ultima paginã ºi nici nu
ºi-a spus ultimul cuvânt.

Vinul diplomaþilor, titlul corespunzãtor
celui mai bun vin românesc al anului, aduce
nu doar recunoaºtere internã ºi internaþio-
nalã producãtorilor, dar va fi ºi oferit ca
element de protocol ºi de recunoaºtere a
imaginii României, în toate delegaþiile in-
ternaþionale din anul 2014.

Delegaþiile strãine ce vor sosi în þara
noastrã vor putea sã guste magia vinului
românesc, prin produsele Casa Panciu, iar
în toate delegaþiile internaþionale noi vom
aduce produse de la Casa Panciu, ca semn
al înaltei calitãþi a vinului românesc pe toa-

te meridianele globului, a declarat Prof. Dr. Anton
Caragea, Directorul  Institutului de Relaþii Inter-
naþionale ºi Cooperare Economicã.

Totodatã nu pot decât sã îl felicit pe dl. Daniel
Guzu, Directorul de la Casa Panciu, pentru înalta
calitate a produselor sale, produse care au cucerit
atenþia diplomaþilor strãini, produse care au reuºit sã
se impunã ca fiind vinul anului 2014, vinul diplo-
maþilor, ºi care vor reprezenta imaginea vinului din
România timp de un an.

Este aceasta o remarcabilã realizare, bazatã pe
eforturile echipei de profesioniºti în vinificaþie de la
Casa Panciu, care au reuºit sã readucã zona Vrancea
în topul producãtorilor de vin din þara noastrã.

Casa Panciu produce peste 20 de sortimente de
vinuri liniºtite ºi spumante, de o calitate deosebitã,
beneficiind de cadrul natural deosebit al ariei Þifeºti,
zonã cu o îndelungatã expunere solarã, cu un pãmânt
de cea mai bunã calitate, neepuizat de agricultura
intensivã, fãrã chimicale ºi fãrã tratamente agresive.

Casa Panciu este inima ºi sufletul vinurilor pro-
venite din cele peste 120 de hectare situate la Þifeºti,
în podgoria Panciu, cultivate cu soiuri franþuzeºti
precum Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel ºi
Cabernet Sauvignon, dar mai ales cu cele mai renu-
mite ºi iubite soiuri româneºti de Feteascã Albã sau
Regalã, ªarbã, Bãbeascã Neagrã ºi Feteascã Neagrã.

Din 2009, munca grea ºi dedicatã din podgorie
se fructificã prin prezenþa pe piaþã a vinurilor Casa
Panciu, vinuri cu un conþinut minim de sulfiþi.

Vinurile obþinute la poalele munþilor Vrancei au
un caracter vioi ºi neastâmpãrat, precum acest pã-
mânt frãmântat, aflat la îmbinarea plãcilor tectonice.

În plus Casa Panciu beneficiazã de o îndelun-
gatã recunoaºtere internaþionalã de care se bucurã
produsele zonei Panciu, zonã cu renume solid, bine
stabilit pe pieþele de gen din întreaga lume.
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CASA PANCIU ESTE ALEASÃ DREPT 
VINUL DIPLOMAÞILOR PENTRU ANUL 2014



Valoarea schimburilor comerciale româno-
turce era de 4.071,5 milioane de euro, la 30
noiembrie 2013, în creºtere cu 2,09% faþã de
anul precedent. Turcia este primul partener
comercial al României din afara Uniunii
Europene ºi al cincilea partener în cadrul
schimburilor internaþionale totale ale þãrii
noastre, dupã Germania, Italia, Franþa ºi
Ungaria. Turcia este al patrulea partener de
export al României ºi se aflã pe locul 9, între
þãrile din care importãm mãrfuri. Soldul 
balanþei comerciale româno-turce este în
favoarea României cu aproape 630 de 
milioane de euro.
La sfârºitul anului trecut, erau înregistrate în
România peste 13.400 de societãþi comer-
ciale cu capital turc, valoarea capitalului
social subscris fiind echivalentul a aproape
500 de milioane de euro, reprezentând 1,41%
din totalul capitalului subscris de investitorii
strãini (locul 16). Dupã numãrul de firme,
Turcia ocupã locul 3 în clasamentul þãrilor
care au companii în România. 
Potrivit estimãrilor, investiþiile totale ale
firmelor turce în România, directe sau indi-
recte (realizate prin firmele înregistrate în
alte state) depãºesc suma de 4 miliarde de
euro (respectiv, 5,5 miliarde dolari).
În acest context, i-am solcitat un scurt inter-
viu preºedintelui Camerei de Comerþ ºi
Industrie România-Turcia, Tamer Alalay.

Care sunt principalele dificultãþi ale oamenilor de
afaceri turci ce doresc sã investeascã în România?

În primul rând, cea mai mare problemã este di-
ficultatea obþinerii vizei. S-a discutat aceastã proble-
mã ºi la ultima întâlnire dintre premierii celor douã
þãri. Prin rezolvarea acestei probleme, vor fi ºi mai
multe investiþii turce în România. În prezent, existã
multã birocraþie în obþinerea vizei. În acelaºi timp,
multe alte þãri ale Uniunii Europene iau mãsuri pen-
tru înlesnirea obþinerii vizelor de cãtre strãinii care
vor sã investeascã acolo. De exemplu, Polonia ºi
Ungaria oferã vize de ºedere în þarã, între unu ºi cinci

ani, pentru oamenii de afaceri turci, dacã aceºtia se
duc la Camera de Comerþ doar cu actele firmei lor.  

Care este procedura?
Orice patron de firmã din Turcia merge cu

actele firmei sale la Camera turcã de Comerþ, din
Ankara. Acolo, el primeºte un act care atestã cã este
om de afaceri ºi membru al Camerei. Cu acel act, se
duce la Ambasada Poloniei sau la Ambasada Unga-
riei din Turcia, unde primeºte pe loc viza de ºedere
în acele þãri. Existã un protocol în acest sens, semnat
de Camera de Comerþ cu cele douã ambasade. Cu
Ambasada României nu existã o asemenea înþe-
legere. În plus, este mult formalism. În aceste condi-
þii, oamenii de afaceri turci preferã sã investeascã în
þãrile pentru care obþin viza mai repede ºi mai uºor.  

O a doua problemã majorã a României, cu
referire directã la atragerea investitorilor strãini, este
gradul de impozitare. Atât România, cât ºi Bulgaria
sunt þãri ale Uniunii Europene. Dacã România
doreºte cât mai mulþi ºi mai mari investitori, atunci
trebuie sã reducã impozitele, deoarece în Bulgaria

sunt impozite mai mici. Vecinãtatea Bulgariei deza-
vantajeazã România, pentru cã - fãcând comparaþie
- oamenii de afaceri turci înfiinþeazã firme la Sofia ºi
nu mai vin în Bucureºti. Chiar ºi oameni de afaceri
români se duc la Sofia! În calitatea pe care o avem,
de Camerã de Comerþ bilateralã, noi am explicat
premierului Victor Ponta cum stau lucrurile. Pentru
mine, România este a doua mea þarã ºi mi-aº dori ca
aici sã vinã cât mai mulþi investitori din Turcia! Iar
România noastrã ar trebui sã rezolve cât mai grab-
nic aceste probleme. Pe fondul crizei economico-
financiare globale, orice þarã ar trebui sã ia mãsuri
adecvate ºi sã prevadã facilitãþi pentru atragerea
investitorilor, iar statele sunt chiar în competiþie din
acest punct de vedere!

Aºadar, România trebuie sã rezolve problemele
legate de impozitare ºi de vize, pentru a avea mai
mulþi investitori turci!  

Care sunt domeniile în care activeazã, cu prepon-
derenþã, oamenii de afaceri turci prezenþi în România?

În sectorul bancar, în cel comercial, în televi-
ziune, dar ºi în panificaþie ºi alte sectoare industriale.
Iatã câteva exemple de investiþii ale oamenilor de
afaceri din Turcia, în România: fabrica Rulmentul
Bârlad, ProLemn Tg. Mureº, Arctic Gãieºti, Erde-
mir Târgoviºte sau producãtorul de lactate Sutaº
Popeºti-Leordeni. Sunt numai câteva întreprinderi
din multele care existã, în acest moment.  

Cum sunt relaþiile dintre patronii turci ºi angajaþii
lor români?

Sunt relaþii de serviciu foarte bune. Noi, turcii,
îi iubim foarte mult pe români ºi suntem foarte mul-
þumiþi de angajaþii noºtri din România. Iar gradul
lor de calificare este foarte bun ºi chiar a crescut în
ultimii ani.  

Deci, angajaþii români sunt la un nivel de calificare
sporit?

Din ce în ce mai înalt, iar explicaþia este simplã:
mulþi dintre angajaþii actuali ai firmelor turceºti care
au activitate în România au lucrat ani buni, înainte,
în Spania, Italia, Germania sau în alte þãri europene
dezvoltate. În acea perioadã, ei au dobândit modul
occidental de a munci, mai eficient decât în Româ-
nia, iar – pe de altã parte – au cãpãtat o experienþã
bogatã. Cu acest „bagaj” extraordinar, atât ca men-
talitate, cât ºi din punctul de vedere al cunoºtinþelor
acumulate în timp, ei au revenit în România, unde –
datoritã expertizei lor – au contribuit la creºterea
calitãþii muncii.
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Preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie România-Turcia, Tamer Atalay: 

„România trebuie sã rezolve problemele legate de impozitare
ºi de vize, pentru a avea mai mulþi investitori turci!“



De ce este importantã industria berii
pentru economia României?

Sectorul berii este extrem de impor-
tant pentru economie, din cel puþin douã
motive: evaziunea fiscalã în ceea ce pri-
veºte producþia de bere este zero în Ro-
mânia, pe de o parte, iar – pe de altã
parte – consumul de bere din þara noa-
strã este acoperit într-o proporþie de
peste 97% din producþie internã, cu efect
multiplicator asupra altor sectoare din
economie, precum agricultura.

Materia primã pentru fabricarea berii
este autohtonã, ori din import? 

Materia primã este reprezentatã de
cereale ºi hamei. În momentul de faþã,

hameiul din România acoperã circa 15-
20% din necesar. Sunt investiþii în ve-
derea dezvoltãrii acestei culturi, care are
însã nevoie de timp. Iar, în ceea ce pri-
veºte malþul provenit din orz – cereala

principalã utilizatã în industria berii – în
proporþie de aproximativ 60% a provenit
din producþia internã, în anul 2012, pen-
tru care avem date.    

Câte locuri de muncã asigurã indus-
tria berii? 

La nivelul anului 2012, sectorul berii
din România a generat 76.700 de locuri
de muncã, atât în ceea ce priveºte partea
de furnizori, cât ºi de producþie ºi de co-
mercializare a berii.   

Care este contribuþia acestui sector la
bugetul de stat?

Conform ultimului studiu pe care
l-am prezentat, sectorul berii a adus

bugetului de stat, în anul 2012, aproxi-
mativ 730 de milioane de euro.

Cum v-au afectat mãsurile fiscale din
ultimii ani? 

2012 a fost primul an de creºtere a
sectorului nostru, dupã 2008. Însã, din
pãcate, chiar la începutul lui 2013 s-a
mãrit acciza la bere cu 16%, ceea ce a dus
la o contracþie a pieþei berii cu 8 procente,
pe primele 8 luni ale anului trecut, pentru
care avem datele. Iar la începutul acestui
an a fost o nouã creºtere de accizã, deci...

Aceste creºteri de taxe s-au regãsit
integral în preþul final, ori au absorbit ºi
producãtorii sau comercianþii o parte?

Acest lucru þine de politica fiecãrui
producãtor sau comerciant, precum ºi de
optimizarea costurilor, iar problema aceas-
ta a fost extrem de bine cântãritã de fieca-
re. Dar trebuie sã avem în vedere cã venim

dupã 3-4 ani de contracþie a pieþei, o piaþã
care este deja extrem de concurenþialã.
Gãsim aici patru mari jucãtori mondiali de
bere ºi doi la nivel naþional, plus alþii foarte
mici. În acest mediu concurenþial, cel care
decide în final este consumatorul.

Mai este loc pe piaþã pentru alþi jucã-
tori pe piaþa româneascã a berii?

Cu siguranþã cã, într-un astfel de
caz, cel care ar avea de câºtigat ar fi con-
sumatorul, care – uºor, uºor – este educat
de cãtre producãtorii de bere în a-ºi di-
versfica gusturile ºi opþiunile. Iar, pe fon-
dul aceastei exigenþe crescute a consu-
matorului, orice nou jucãtor poate gãsi
noi niºe de a câºtiga simpatie!

O recomandare pentru consumatorii
de bere din România...

Mesajul nostru este ca fiecare con-
sumator de bere sã se bucure de fiecare
datã de calitãþile berii, sã o consume cu
moderaþie ºi sã nu uite cã berea se bea
cel mai bine în compania prietenilor!
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„Evaziunea fiscalã este zero, în industria berii“
afirmã Constantin Bratu, directorul general al Asociaþiei „Berarii României“

România se aflã pe locul al ºaselea în Uniunea Europeanã la consumul de bere pe cap de locuitor, cu o medie de circa 90 de
litri pe an. Pe primul loc este Cehia, cu 148 de litri consumaþi de fiecare cetãþean al acetei þãri. Pe ultima poziþie se aflã
Italia, cu un consum mediu anual de numai 30 de litri de bere pe cap de locuitor, în vreme ce media UE este de 70 de litri pe
an. Directorul general al Asociaþiei “Berarii României”, Constantin Bratu, ne-a acordat un scurt interviu despre industria
româneascã de profil.



Care sunt caracteristicile principale
ale sistemului „bãncilor pentru locuinþe”
ºi care sunt diferenþele majore faþã de un
simplu credit imobiliar, cu sau fãrã
ipotecã?

În sistemul de economisire-credi-
tare, clienþii încheie un contract pentru o
sumã stabilitã, în funcþie de nevoile loca-
tive ºi posibilitãþile de economisire
lunare sau anuale, respectiv, „suma con-
tractatã”. În funcþie de tipul produsului,
în perioada de economisire clientul tre-
buie sã economiseascã între 40-50% din
suma contractatã (sold minim necesar).
La economiile sale, se adaugã dobânda
oferitã de bancã (între 1,5 - 3%, în func-
þie de tipul produsului) ºi o primã anualã
de la stat, de 25% din valoarea economi-
ilor adaugate în cont, în fiecare an, dar
nu mai mult de echivalentul a 250
euro/an/deponent. Cealaltã parte a su-
mei contractate o reprezintã creditul cu
dobândã avantajoasã ºi fixã pe toatã du-
rata creditãrii, acordat de bancã dupã pe-
rioada de economisire. Dupã o perioadã
de cel puþin 18 luni ºi acumularea soldu-
lui minim necesar, contractul ajunge la
repartizare ºi se poate obþine creditul
Bauspar (în lei, cu dobândã fixã între 4,5
sau 6% pe an, în funcþie de tipul pro-
dusului contractat de client). Contractele
de economisire-creditare (Bauspar) au ca
scop investiþiile în domeniul locativ,
pentru cumparare, modernizare, reno-
vare ºi amenajare a locuinþelor, respectiv,
pentru îmbunãtãþirea confortului locativ.
Creditele Bauspar (locative) acordate de
bãncile pentru locuinþe se deosebesc de
produsele tip credit imobiliar / ipotecar
clasice prin faptul cã se acordã numai în
baza existenþei unui contract de econo-
misire-creditare ºi exclusiv pentru scop-
uri locative. Creditele Bauspar tradiþio-
nale se acordã dupã o perioadã de econo-
misire de minim 18 luni, în care clientul
a economisit regulat (lunar sau anual) ºi
a acumulat, împreunã cu dobânda de la
bancã ºi Prima de Stat aferentã depune-
rilor sale, soldul minim necesar pentru
repartizarea contractului.  

În cazul clienþilor care se grãbesc sã
rezolve nevoi locative urgente, dar nu au
vechimea necesarã a contractului sau nu
au reuºit sã acumuleze soldul minim
necesar, bãncile pentru locuinþe acordã ºi
credite tip „punte” – Intermediare ºi
Anticipate – cu dobânzi accesibile ºi fixe
pe toatã perioada contractului (începând
de la  5,5 % pe an, în funcþie de tipul pro-
dusului ºi de garanþie). 

Creditele „Intermediare” presupun
existenþa soldului minim necesar (40%
sau 50% din suma contractatã), dar lip-
seºte vechimea necesarã repartizãrii con-
tractului. Pânã la repartizarea contractu-
lui, maxim 48 luni, clientul plãteºte doar
rata creditului Intermediar, ce cuprinde
numai dobânda ºi comisionul lunar de
administrare credit, iar dupã repartizarea
contractului creditul Intermediar se
transformã în credit Bauspar (locativ), cu

dobândã fixã între 4,5% -6% pe an, în
funcþie de tipul produsului. 

Dacã nu a fost acumulat soldul
minim necesar ºi nu existã nici vechimea
necesarã repartizãrii, clienþii pot accesa
credite „Anticipate”. Pentru acest tip de
credite-punte, pânã la repartizarea con-
tractului, maxim 48 luni, clientul plãteºte
rata creditului anticipat (dobânda ºi
comisionul lunar de administrare credit)

ºi continuã economisirea lunarã, pentru
care primeºte dobânda de la bancã ºi
prima anualã de la stat. Dupã reparti-
zarea contractului, creditul Anticipat se
transformã în credit Bauspar (locativ), cu
dobândã fixã între 4,5% - 6% pe an, în
funcþie de tipul produsului.     

Pe cale de consecinþã, care sunt cate-
goriile populaþiei cãrora se adreseazã sis-
temul acesta?

Sistemul de economisire-creditare
se adreseazã tuturor categoriilor de
populaþie, indiferent de vârstã, mediu de
provenienþã sau nivel de venituri. Pentru
fiecare cetãþean român existã un produs
care se poate adapta nevoilor sale speci-
fice. Produsele de economisire-creditare
sunt o soluþie facilã, la îndemânã, pentru
rezolvarea problemelor locative ale
românilor, indiferent dacã aceºtia doresc
rezolvarea acestor probleme prin econo-
misire sau prin creditare. 

Totuºi, din studiile realizate pânã în
prezent, s-a observat cã presiunea mai
mare a nevoilor locative este resimþitã mai
degrabã de cãtre persoanele tinere (sub 35
ani), necãsãtorite ºi cu venituri mici. 

Câþi români au apelat pãnã acum la
acest sistem?

Pânã în prezent, peste 500.000 de
cetãþeni români au aderat la sistemul de
economisire-creditare ºi au acumulat
sume de cca. 2 miliarde lei pe contractele
de economisire-creditare aferente. Pe
termen mediu, volumul total de investiþii
în domeniul locativ estimat la nivelul sis-
temului de economisire-creditare este de
cca. 13 miliarde lei.

Care este trendul actual ºi care este
viitorul sistemului?

Sistemul de economisire-creditare
din România a înregistrat creºteri sub-
stanþiale în ultimii ani,  ºi considerãm cã
trendul pozitiv va continua în urmãtorii
ani. Un argument suplimentar este faptul
cã volumul creditelor acordate de bãncile

pentru locuinþe în cursul anului 2013 a
crescut cu peste 50%, în condiþiile în care
în România, la nivelul sistemului bancar,
se înregistreazã o încetinire a activitãþii de
creditare. Luând în considerare ºi poten-
þialul de creºtere a pieþei, pânã la nivelul
altor þãri europene în care sistemul a fost
implementat anterior, putem afirma cã
perspectivele pieþei de economisire-cre-
ditare din România pe termen mediu ºi
lung sunt încurajatoare.

În România, existã potenþial pentru
apariþia altor bãnci pentru locuinþe, în
afara celor existente?

Având în vedere potenþialul demon-
strat de þãrile europene unde sistemul a
fost implementat mai recent – Ungaria ºi
Croaþia – unde gradul de acoperire a
pieþei de cãtre sistemul de economisire-
creditare depãºeºte 13% ºi, respectiv,
17%, estimãm cã în România existã sufi-
cient potenþial pentru apariþia altor bãnci
pentru locuinþe. 

Care este necesarul locativ din
România?

Studiile realizate în ultimii ani aratã
cã aproximativ 4,7 milioane de români
doresc sã facã îmbunãtãþiri locative în
urmãtorii 5 ani, iar dintre aceºtia peste
2,6 milioane îºi propun sã realizeze
investiþiile în urmãtoarele 12 luni.
Renovarea (33%) ºi planurile pentru izo-
lare termicã (24%) sunt primele opþiuni
pentru planurile urgente ale românilor,
urmate de schimbarea instalaþiilor sani-
tare / electrice (19%) ºi de instalarea unei
centrale termice (14%). Aceste opþiuni
sunt preferate pentru aporturile lor la
reducerea cheltuielilor cu întreþinerea ºi
creºterea calitãþii vieþii. De asemenea,
din studiile publicate de specialiºti,
observãm cã - faþã de media þãrilor din
Uniunea Europeanã - locuinþele din
România au nevoie de investiþii majore
pentru creºterea confortului locativ,
având în vedere cã cca. 38,5% din 
locuinþe nu deþin utilitãþi de bazã (baie,
toaletã, duº), comparativ cu media UE
de cca. 3%.

Vor fi vreodatã locuinþe “pentru toþi”,
în România?

Pe piaþa imobiliarã este necesarã
adaptarea ofertei, la cerere, considerând
condiþiile economice prezente, posibi-
litãþile de accesare a finanþãrilor de cãtre
populaþie ºi ofertele de finanþare dispo-
nibile în sistemul bancar. Pentru o dez-
voltare sustenabilã a domeniului locativ
este necesarã o infrastructurã financiarã
solidã, stabilã, pe baza cãreia sã se sus-
þinã creºterea durabilã a economiei.
Sistemul de economisire-creditare con-
tribuie la stimularea creditãrii suste-
nabile pentru domeniul locativ, mobi-
lizeazã economii care sunt dirijate spre
investiþii cu costuri relativ mici, permite
accesul la finanþãri accesibile pentru per-
soanele cu venituri mici ºi - nu în ultim-
ul rând - contribuie la educaþia financia-
rã a populaþiei, în vederea stimulãrii
unui comportament responsabil, orien-
tat pe termen lung. 
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„Pe piaþa imobiliarã este necesarã
adaptarea ofertei la cerere“

considerã dr. Carmen Schuster, preºedintele executiv al ABDLR
La o recentã întâlnire cu jurnaliºtii specializaþi pe domneiul economic, 
organizatã la Sinaia de Asociaþia Românã a Bãncilor, Alpha Bank ºi Banca
Naþionalã a României, am solicitat un scurt interviu preºedintelui executiv 
al Asociaþiei Bãncilor pentru Domeniul Locativ din România (ABDLR), 
dr. Carmen Schuster. 
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2014 - Anul alegerilor
europarlamentare, 

din perspectiva 
regiunii de Nord-Vest

// SSOORRIINNAA
BBRRUUJJ DDÃÃNNCCUUÞÞÃÃ

Poate unii
ºtiu, poate unii,
NU, poate unii
au uitat. Foarte
posibil, marea
majoritate ºtie cã

anul 2014 este anul alegerilor preziden-
þiale din România. Însã 2014 este ºi anul
alegerilor europarlamentare, anul în care,
în mod democratic, cetãþenii acestei þãri -
membrã în Uniunea Europeanã - sunt
chemaþi sã îi aleagã pe cei care sã îi re-
prezinte ºi sã le reprezinte interesele la
Bruxelles.

În acest context, ºi, desigur, din evi-
denta nevoie de informare ºi conºtienti-
zare a cetãþenilor, la nivelul regiunii de
Nord-Vest, s-au iniþiat douã proiecte de
comunicare. În fapt, este vorba despre
continuarea activitãþilor Centrului regio-
nal Europe Direct Transilvania de Nord
ºi despre un nou grant, dedicat alegerilor
europarlamentare programate pentru luna
mai 2014. 

Prin intermediul acestor douã proiec-
te, departamentul de informare pe teme
europene oferit de Agenþia de Dezvoltare
Regionalã Nord-Vest continuã sã pro-
moveze o cetãþenie europeanã activã ºi
informatã ºi în 2014.

Proiectul „Alegerile europarla-
mentare 2014 – Transilvania de Nord
voteazã!” are ca obiectiv creºterea gradului
de informare, conºtientizare ºi implicare a
cetãþenilor regiunii Transilvania de Nord,
vis-a-vis de dreptul lor de a vota la alege-
rile europarlamentare din 2014. Imple-
mentarea proiectului a început încã din
luna  octombrie 2013, ºi se va încheia pe
15 aprilie 2014. Proiectul constã în orga-
nizarea a cinci întâlniri de tip informare ºi
dezbatere ºi este însoþit de interacþiunea
constantã cu media din regiune. 

Prima dezbatere, intitulatã „EP in
the park. A debate right into the heart of
Northern Transylvania”, va fi însoþitã de
lansarea unui album foto de promovare a
regiunii noastre ºi va avea loc cel mai
probabil în 28 februarie 2014 la Casa de
Culturã a Studenþilor din Cluj-Napoca.
Vor fi abordate douã teme europene
deosebit de actuale: ocuparea forþei de
muncã ºi stilul de viaþã european. Aºa
cum am mai menþionat, se va lansa albu-
mul foto (în print) „Stilul de viaþã euro-
pean în Transilvania de Nord, al cãrui
conþinut se bazeazã pe un concurs foto
online derulat pe Facebook-ul Centrului
Europe Direct Transilvania de Nord în
perioada 15 ianuarie – 15 februarie 2014. 

La aceastã dezbatere sunt invitaþi stu-
denþii, elevii, politicieni, ONG-uri, ad-
ministraþii publice locale, beneficiari
REGIO Nord-Vest, jurnaliºti, blogeri.

Deoarece, la data exprimãrii votului,
mai mulþi elevi vor avea deja 18 ani  (vârs-
ta minimã obligatorie pentru a putea
vota)  au fost programate alte patru dez-
bateri în ºcoli din Cluj, Satu Mare ºi Sãlaj.
Întâlnirile cu elevii sunt programate pen-
tru perioada martie-aprilie 2014.

Aceste douã proiecte, salutare, deoa-
rece vin în sprijinul conºtientizãrii româ-
nilor cã sunt ºi cetãþeni europeni, sunt
finanþate de Uniunea Europeanã, prin
programul „Activitãþile EDIC referitoare
la alegerile pentru Parlamentul European
din 2014”.

COMENTARII »»» Business-Adviser.ro



// MMIIRRCCEEAA CCOOººEEAA

Procesul de dezindustrializarea al
Occidentului din ultimii treizeci-patru-
zeci de ani (ca urmare a interacþiunii
acestor trei cauze: terþiarizare-producti-
vitate-globalizare) a determinat în eco-
nomiile dezvoltate un trend pozitiv al
creºterii economice. Nu este deci de
mirare cã pânã la izbuncnirea crizei,
dezindustrializarea a fost conceputã la
nivelul þãrilor dezvoltate ca un „factor
de creºtere economicã ºi de progres“,
fiind prezentatã cã un element de
schimbare a modelului economic occi-
dental. Criza actualã a determinat însã
mediul economic occidental, fie el deci-
dent, de analizã sau întreprinzãtor, sã-ºi
aminteascã de calitãþile anticrizã ale
industriei grele. Industria grea include o
serie de ramuri care prelucreazã materii
prime voluminoase, mare parte dintre
ele fiind subsolice: energeticã, metalur-
gicã, constructoare de maºini, chimicã,
exploatare ºi prelucrare a lemnului,
materialelor de construcþie. La nivelul
Comisiei Europene cât ºi al unor studii
prestigioase (vezi: European Commis-
sion. Enterprise and Industry: „Mission
Growth: Europe at the Lead of New
Industrial Revolution“) industria grea
apare ca fiind împãrþitã în „industrii po-
luante, energointensive ºi slab calificate
(metalurgie, chimicã, lemn, materiale
de construcþii) ºi industrii purtãtoare de
progres tehnic ºi calificare superioarã
(construcþii de maºini: automobile,
aeronauticã, maºini unelte robotizate,
industria farmaceuticã, militarã).

Cum trebuie interpretatã în aceste
condiþii noua tendinþã a politicii eco-
nomice din þãrile dezvoltate de a promo-
va reindustrializarea?

Studiul pe care îl întreprind de mai
mulþi ani asupra politicilor industriale
europene ºi nord americane m-a condus
la urmãtoarele concluzii:

• În majoritatea cazurilor prin rein-
dustrializare se înþelege procesul de relo-
calizare, adicã readucerea pe teritoriul
naþional a unor ramuri ºi activitãþi indus-
triale delocalizate anterior;

• Industria grea este perceputã prio-
ritar prin ramurile purtãtoare de progres
tehnic ºi capacitate competitivã pe piaþa
internaþionalã;

• Ideea de obþinere a „independenþei
sau siguranþei de aprovizionare“cu mate-
rii prime de bazã (oþel ºi laminate de
oþel, materie lemnoasã, produse chimice
de bazã, aluminiu, ciment, fier beton,
etc) este slab reprezentatã la nivelul poli-
ticilor de reindustrializare. Nu se prefi-
gureazã reîntoarcerea la epoca „furnalu-
lui ºi vagonetului“ cum s-a exprimat pri-
mul ministru britanic David Cameron.

• Energetica este singura ramurã a
industriei grele de tip clasic prezentatã ca
o prioritate, existând orientãri evidente
în toate þãrile dezvoltate pentru extin-
derea ºi diversificarea formelor de pro-
ducere ºi de aprovizionare

• Reindustrializarea este privitã, fãrã
excepþie, ca un proces posibil de realizat
doar prin sistemul global al economiei
mondiale ºi doar prin relaþii intercomu-
nitare în cazul Europei. Nu exsitã nici un
accent autarhic ci doar o slabã tendinþã
protecþionistã (mai frecvent cu accente
populiste în perioade electorale).

Ultimile luni au marcat o revigorare
ºi a discursului guvernamental din Ro-
mânia privind reindustrializarea, mai
ales dupã apariþia unui document al mi-
nisterului economiei privind concepþia
acestuia cu privire la acest proces. Nu co-
mentez calitatea acestui document dar
nu pot sã nu mã mir de faptul cã este to-
tal înafara curentului european. Dacã în
toate þãrile europene, abordarea are la
bazã (declarat sau sugerat) reevaluarea
teoriei avantajului comparativ în condiþi-
ile crizei, documentul ministerial are o
abordare administrativo-instituþionalã
vorbind despre privatizãri, înfiinþarea de
parcuri industriale ºi high tech. Reeva-
luarea teoriei avantajului comparativ are
în vedere avantajul structural, de care mã
aºteptam sã se facã vorbire în documen-
tul respectiv. Esenþial pentru România
în acest moment este tocmai prefigu-
rarea structurii industriale în perspectiva
reindustrializãrii.

Despre ce este vorba? Tocmai de-
spre industria grea. De ce? Din urmã-
toarele motive:

• România a fost (alãturi de Polonia)
þara socialistã europeanã cu cea mai dez-
voltatã ºi diversificatã industrie grea.
Spre deosebire însã de Polonia, România
nu a ºtiut sã-ºi valorifice acel potenþial
dupã 1990. Reindustrializarea ar trebui
sã clarifice în ce mãsurã mai putem recu-
pera în condiþii de modernizare ºi com-
petitivitate ceea ce am pierdut prin sal-
varea unor capacitãþi încã existente (met-
alurgie, chimie, lemn, material de con-
strucþie, minerit , armament, etc);

• România este a patra þarã europea-
nã (inclusiv Rusia) din punctul de vedere

al potenþialului de resurse minerale ºi
energetice. Cum se prefigureazã structura
industrialã din punctul de vedere al nevoii
financiare de exploatare a acestor resurse
în condiþiile restricþiilor de mediu?

• În orice metodã de analizã, cel mai
important avantaj comparativ al Româ-
niei va fi acelaºi: potenþialul agricol. Ce
tip de corelaþie fiscalã, ecologicã ºi infra-
structuralã trebuie stabilitã între agricul-
turã ºi industriile conexe pe de o parte, ºi
industriile grele chimice ºi de utilaje
agricole, pe de altã parte?

• Ce avantaj sau ce pierdere va avea
România dacã va deveni unul dintre
principalele puncte ale Uniunii Europene
de localizare a industriei grele prelucrã-
toare de resurse minerale ºi energetice.
Va creºte ºi mai mult dependenþa de ves-
tul european? Va putea dezvolta Româ-
nia ramuri ale industriei grele care sã con-
ceapã ºi sã producã în þarã utilajele ne-
cesare exploatãrii resurselor ei naturale?

• În condiþiile în care România nu
are capacitate financiarã ºi nu va fi capa-

bilã pe termen lung sã facã investiþii pro-
prii în reindustrializare, având în prezent
o industrie grea de tip manufacturiero-
asamblatoare fãrã potenþial propriu de
cercetare dezvoltare, care este prioritatea
viitorilor ani: punerea rapidã în exploa-
tare a unor resurse naturale cu avantaj de
redevenþã sau ridicarea nivelului tehnic ºi
de competitivitate a unor ramuri indus-
triale cu actualã vocaþie de export (auto ºi
piese auto)?

Sricto senso, teoria occidentalã a
reindustrializãrii împarte industria grea
în „bunã“ ºi „rea“. Cea rea este legatã de
prelucrarea materiilor prime ºi produ-
cerea prin poluare ºi energointensivitate
a materiilor prime de bazã, cea bunã este
cea care promoveazã progresul tehnic ºi
o calificare superioarã. Aºa dupã cum
apar lucrurile la nivelul Uniunii Europe-
ne ºi al unor politici economice ale unor
state membre, se va ajunge la o nouã
departajare a celor 28. Conform criteri-
ilor de „distribuire geograficã“ a indus-
triei europene, România ar cam fi desti-

natã industriei grele „rele“. (vezi: Gras-
land C. & G. & G. van Hamme (2010),
„La relocalisation des activités indus-
trielles: une approche centre / périphérie
des dynamiques mondiale et euro-
péenne, projet EuroBroadMap 2009 -
2011 de la DG Regio et DG Re-
cherche“, Van Hamme (2010), „Reloca-
rea activitãþilor industriale: o abordare
centru / periferie, 2009, EuroBroadMap
- 2011 DG Regio ºi DG Cercetare).

Este greu de spus de pe acum care
vor fi efectele viziunii occidentale asupra
industriei româneºti ºi în ce mãsurã vom
putea depãºi stadiul de dependenþã pe-
riculoasã pe care exportul nostru indus-
trial îl are faþã de câteva pieþe din occi-
dent. Evident, România trebuie sã se
reindustrializeze dar nu oricum ºi nu fãrã
a-ºi pune în valoare avantajele sale com-
parative dar, în lipsa unei viziuni strate-
gice de perspectivã, riscãm sã ne întoar-
cem la „furnal ºi vagonet“.
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Cartierul Drumul Taberei
este „campion“ la scãderi,
în vreme ce zona Titan se

situeazã la polul opus

Dupã declinul semnificativ consem-
nat în ultimii aproape ºase ani, la
începutul lui 2014, piaþa bucureºteanã
a închirierilor de apartamente dã semne
de stabilizare. Potrivit unei analize real-
izate de Imobiliare.ro, preþurile cerute de
proprietari în luna ianuarie relevã nu
doar scãderi faþã de perioada de toamnã
(moment de vârf al cererii pentru aceastã
piaþã), ci ºi creºteri, pentru anumite ca-
tegorii de locuinþe. O asemenea evoluþie
este specificã unei pieþe în cãutarea unui
prag de stabilizare, în care au loc variaþii
fireºti, atât în plus, cât ºi în minus.
Analiza ia în calcul preþurile medii cerute
în cinci cartiere din Capitalã pentru
apartamentele vechi cu una, douã ºi trei
camere, la nivelul lunii octombrie 2013 ºi
ianuarie 2014.

Din octombrie 2013 pânã în luna
ianuarie a acestui an (inclusiv), chiria
medie cerutã pentru o garsonierã în
zona Dristor-Vitan Vechi s-a diminuat
cu 2,7%, de la 258 de euro pe lunã, pânã
la 251 de euro pe lunã. Un declin ceva
mai mare a fost consemnat pe segmentul
unitãþilor locative tricamerale, unde pre-
tenþiile proprietarilor sunt acum cu 3,3%
mai reduse faþã de perioada de vârf a
pieþei, situându-se la o medie de 383 de
euro pe lunã (de la 396 de euro pe lunã).
Chiriile cerute pentru apartamentele cu
douã camere, pe de altã parte, s-au majo-
rat cu 3,3% în perioada menþionatã, de la

332 de euro, la 343 de euro pe lunã.
În Drumul Taberei a avut loc cea

mai mare scãdere a preþurilor (dintre
cartierele analizate) în ultimele trei luni.
Aici, garsonierele s-au ieftinit cu 8,4%,
de la o medie de 225 de euro, pânã la 206
euro pe lunã. Proprietarii unitãþilor
bicamerale ºi-au redus aºteptãrile cu
3,8%, de la 291 de euro, pânã la 280 de

euro pe lunã, în vreme ce preþul cerut
pentru apartamente cu trei camere s-a
menþinut constant, la o medie de 330 de
euro pe lunã.

În Militari, reduceri de preþ au fost
consemnate la o singurã categorie de
apartamente dintre cele trei analizate.
Astfel, locuinþele cu douã camere s-au
ieftinit cu 2,9%, de la o medie de 309
euro, la 300 de euro pe lunã. Preþul cerut
pentru o garsonierã s-a majorat însã cu
2,5%, de la 239 de euro, la 245 de euro
pe lunã. O evoluþie ascendentã a avut loc
ºi pe segmentul unitãþilor locative tri-
camerale, ce pot fi închiriate în prezent
cu 355 de euro pe lunã, valoare cu 4,4%
mai ridicatã faþã de cea valabilã în luna
octombrie (de 340 de euro pe lunã).

În Tineretului-Timpuri Noi, scãderi
au fost consemnate pe segmentul gar-
sonierelor ºi pe cel al locuinþelor cu douã
camere. Preþul cerut pentru cele dintâi a
scãzut cu 1,8%, de la 278 de euro, pânã
la 273 de euro pe lunã. În cel de-al doilea
caz, a avut loc un declin de 2,4%, pânã la
o valoare medie de 371 de euro pe lunã

(faþã de 380 de euro pe lunã). Aparta-
mentele cu trei camere, pe de altã parte,
au înregistrat o creºtere de 1,2% a chiriei
medii în ultimele luni, de la 431 de euro,
pânã la 436 de euro pe lunã.

Dintre cartierele analizate, Titan este
zona cu cele mai mari creºteri consemnate
în ultimele luni pe segmentul închirie-
rilor. Aici, garsonierele pot fi închiriate în
prezent la un preþ mediu de 258 de euro
pe lunã, cu 4% mai mult decât pragul de
248 de euro pe lunã atins în toamnã.
Pretenþiile proprietarilor de apartamente
cu douã camere s-au majorat cel mai
mult, cu 8,4%, de la 311 euro pe lunã în
octombrie, pânã la 337 de euro pe lunã în
ianuarie. Segmentul unitãþilor locative tri-
camerale este singurul care s-a înscris pe
un trend descendent al preþurilor în
perioada analizatã; valoarea medie de
listare pentru acestea este de 354 de euro,
cu 1,1% mai puþin decât nivelul de 358 de
euro consemnat în a doua lunã de toam-
nã.
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Chiriile, în hibernare pe timp
de iarnã? Nicidecum! 
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Agricultura este un domeniu extrem
de profitabil, însã necesitã timp ºi rãbdare.
Strãinii ºtiu aceastã lecþie ºi aºteaptã cu
nerãbdare sã o aplice la noi în þarã. De la
începutul lui 2014, cetãþenii europeni nu
mai întâmpinã piedici la achiziþia terenu-
lui agricol din România, iar specialiºtii
estimeazã cã vom asista la o creºtere pu-
ternicã a investitorilor pe acest segment.

Tratatul de aderare la UE obligã
România sã liberalizeze piaþa terenurilor
agricole pentru cetãþenii Uniunii Euro-
pene. De la începutul acestui an, cetãþe-
nii strãini din comunitatea europeanã nu
mai întâmpinã restricþii la achiziþia
terenurilor agricole, având aceleaºi drep-
turi ca ºi românii. În contextul în care
preþurile de la noi din þarã sunt chiar ºi
de zece ori mai mici faþã de cele din ves-
tul Europei, numãrul investitorilor
interesaþi se anunþã a fi ridicat. Va ajunge
România o þarã deþinutã de strãini?

„Strãinii se pregãtesc sã cumpere tot
terenul agricol din România, în 2014.
Riscãm sã ne transformãm într-o þarã
care produce alimente pentru 80 mi-
lioane oameni, dar pe care trebuie sã le
cumpãrãm de la strãini”, avertiza Elena
Udrea, la sfârºitul anului trecut.

• Cetãþenii celor 28 state din Uniunea

Europeanã, precum ºi cei din Norvegia,
Islanda, Liechtenstein ºi apatrizii cu
domiciliul în aceste þãri vor putea cumpãra
fãrã restricþii terenuri agricole în România

• „Legea privind unele mãsuri de
reglementare a vânzãrii-cumpãrãrii tere-
nurilor agricole situate în extravilan de
cãtre persoane fizice” , în ciuda criticilor

• Preºedintele Traian Bãsescu a
cerut Parlamentului reexaminarea aces-
tei legi ºi revizuirea unor aspecte legate
de instituþia care reglementeazã tran-
zacþiile ºi de dreptul de preempþiune

Deocamdatã, existã un vid legislativ,
iar tranzacþiile sunt „la liber” pentru toatã
lumea. Preºedintele Bãsescu a refuzat sã
promulge actul normativ, în timp ce
legea veche, care le impunea strãinilor
anumite restricþii, nu se mai aplicã de la
începutul acestui an.

Sute de mii de hectare 
de teren agricol 

ºi-au gãsit proprietari 
strãini, în ultimii ani

În timp ce românii au fost interesaþi
sã schimbe gospodãria de la þarã pentru
un apartament la oraº sau sã gãseascã un
loc de muncã în strãinãtate, investitorii

din afara graniþelor au gãsit þara în care
un hectar de teren e mai ieftin decât un
laptop performant de ultimã generaþie.
Italieni, germani, danezi, arabi, spanioli,
portughezi – strãinii au cumpãrat masiv
din suprafaþã agricolã a României.

„Multe companii internaþionale au
alocat fonduri impresionante achiziþiei
de suprafeþe mari de teren arabil din Ro-
mânia. De ce? Pentru cã în alte þãri (deºi
poate mai atractive), precum Germania
sau Austria, nu mai pot fi gãsite oferte
similare. Totodatã, preþul încã este mult
mai mic faþã de alte state europene, iar
mâna de lucru este mult mai ieftinã decât
în þãrile din Occident, ceea ce se resimte
ulterior în preþ ºi în profit”, explicã pen-
tru IMOPEDIA.ro expertul austriac
Christian Nowotny.

• Numãrul hectarelor de teren agri-
col necultivat a crescut alarmant, dupã
1989. La nivel naþional, circa 4,5 mil-

ioane de hectare au fost abandonate de
proprietarii români

• În prezent, strãinii deþin 5% dintre
terenurile agricole din România, respec-
tiv 10% dintre terenurile cultivate

• Odatã cu liberalizarea achiziþiilor
pe acest segment, numãrul proprietarilor
strãini va urca rapid

„Mai bine de 800.000 hectare de
teren arabil aparþin în prezent strãinilor.
Iar ºi-au cam împãrþit judeþele. Din ce
ºtiu, libanezii au în Cãlãraºi mai bine de
20.000 hectare, englezii de la Spearhead
International deþin circa 18.000 hectare
în Dolj ºi Teleorman, compania olan-
dezã RaboFarm a cumpãrat peste 10.000
hectare în Giurgiu ºi tot aºa. Iar odatã
ridicate barierele legislative, cu siguranþã
cã lucrurile nu se vor opri aici”, aratã
consultantul Cornel Neaga.

Preþul terenului agricol este
atât de mic, încât bugetul

marilor cumpãrãtori nu este
afectat de o astfel de

investiþie
Într-o lume în care organizaþiile in-

ternaþionale avertizeazã constant cã pro-
ducþia de hranã trebuie sã creascã, inves-

tiþiile în domeniul agriculturii sunt cu
adevãrat de viitor. Investitorii strãini aº-
teptau cu nerãbdare liberalizarea acestui
segment, iar în ultima vreme, se pare cã
ºi românii cu dare de mânã au început sã
observe potenþialul acestei pieþe – cele
mai cunoscute nume care au fãcut achi-
ziþii importante de teren agricol de-a
lungul lui 2013 sunt Ioana Bãsescu ºi
Elena Udrea.

„Terenul agricol are în continuare
un preþ atât de mic în România, încât
cumpãrãtorilor nici nu le pasã cât plã-
tesc. Costurile sunt mici, iar amortizarea
investiþiei se face în câþiva ani. Producþia
este o idee mult mai bunã decât vânzarea
terenului, iar amortizarea investiþiei se
face cel mai rapid în agriculturã, la mo-
mentul acesta”, considerã Robert Do-
brescu, reprezentant Nobila Casã Rãsã-
riteanã.

România ar putea fi una dintre cele
mai productive þãri din Europa, deoarece
are un potenþial agricol uriaº – ar putea
hrãni 80 milioane oameni, în timp ce
circa 45% dintre români încã locuiesc în
mediul rural, iar aproape 30% dintre
angajaþi lucreazã în agriculturã. Cu toate
acestea, statisticile Bãncii Mondiale ne
plaseazã pe un „onorabil” loc 12 în lume,
la importul de produse agroalimentare.
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România, cumpãratã de strãini? 
TERENURILE AGRICOLE, afacerea anului 2014



www.business-adviser.ro | LIFE-STYLE Follow us on12

WWW.BUSINESS-ADVISER.RO    /IMOBILIARE /ANALIZÃ /EVENIMENT /OPINII /EDITORIAL /LIFE-STYLE /INTERVIURI /POLITIC /EXTERNE

Ce înseamnã „self management“?
Vorbind pe româneºte, „self manage-

ment“ se poate traduce prin „managemen-
tul sinelui“, considerând cã deja cu-
vântul „management“ a intrat în lim-
bajul nostru uzual. Cu alte cuvinte,
este vorba despre gestionarea com-
portamentului ºi emoþiilor person-
ale, dar ºi gestionarea propriei valori. 

Cât de important este acest
lucru?

În Statele Unite, sunt obligatorii
încã de la nivelul liceului diverse cur-
suri legate de stima de sine sau dez-
voltarea inteligenþei emoþionale. De
ce? Deoarece cam toate studiile pe
aceastã temã aratã cã un nivel ridicat
al stimei de sine antreneazã perfor-
manþe superioare la aproape toate
nivelurile - intelectual, în muncã
º.a.m.d. – ceea ce înseamnã un cîºtig
deosebit atât pentru persoana
respectivã, cât ºi pentru unitatea la
care lucreazã ºi pentru societate, în
ansamblul ei. Noi am fãcut câteva
cercetãri în ultima vreme legate de
caracteristicile culturale ale
românilor ºi valorile lor. Am analizat
cum se vãd românii pe sine ºi cum îi
vãd pe ceilalþi.

ªi ce aþi constatat?
O rupturã foarte mare între pãrerea

despre propria persoanã ºi cea despre
ceilalþi. Opinia majoritarã – iar studiile
noastre au fost realizate pe persoane cu
studii superioare - este cã fiecare are o
pãrere extraodinar de bunã despre el însuºi,
dar o pãrere foarte proastã despre alþii.
Deci, „eu“ sunt bun, competent, civilizat,
educat etc, iar „celãlalt“ este aproape la po-
lul opus! Însã – atenþie! - o imagine super-
pozitivã despre propria persoanã nu este
acelaºi lucru cu „stima de sine“! Este, de
fapt, un fel de complex de superioritate,
fãrã a fi o realã stimã de sine. De ce? Pentru
cã „eu“ am o imagine foarte bunã despre
mine doar la nivel „potenþial“. Adicã, „eu“
doar CRED cã sunt atât de bun, în atât de
multe domenii. Însã, atunci când analizez
trecutul „meu“, constat cã nu am realizãri
care sã-mi susþinã aceastã pãrere pozitivã!
Iar „stima de sine“ înseamnã cã mã preþu-
iesc, dar pe baza unor realizãri. 

Care este pragul între stimã de sine ºi
îngâmfare, aroganþã? 

Aici intervine „managementul sinelui“!
Stima de sine trebuie þinutã sub control,
trebuie sã fie echilibratã. Stima de sine tre-
buie sã fie autenticã ºi durabilã, bazatã pe
anumite realizãri personale. O accentuare a
stimei de sine, fãrã realizãri recunoscute,
duce omul cãtre aroganþã! Acest lucru este
mai nociv în relaþiile interumane decât o
stimã de sine scãzutã. 

Cum te poþi apãra de „linguºitori“, de cei
care te laudã degeaba ºi te pot face sã-þi
supraevaluezi stima de sine? Se întâmplã
asta inclusiv în cazul unor manageri („ºefi“,
sã le spunem, generic) înconjuraþi de sub-
alterni „laudãtori“...

Asta þine de ºeful respectiv ºi de stilul de
lucru pe care el l-a impus subalternilor. Iar
acceptarea unor laude necuvenite aratã, de

fapt, cã el este un manager foarte slab! Va
ajunge la auto-mulþumire ºi va crede cã nu
poate mai mult (sau cã nu trebuie sã facã mai
mult, sã evolueze). Este un fel de capãt de
drum ºi poate ajunge chiar la izolarea faþã de
ceilalþi, la o rupturã faþã de aceºtia, pentru cã
nu-i mai ajunge nimeni la vârful nasului,
cum se spune! ªi mai este un lucru de sub-
liniat în aceastã discuþie, legat de manageri:
am constatat cã unii dintre ei vãd manage-
mentul drept o poziþie privilegiatã, de putere
ºi de influenþã, din care poþi obþine doar
beneficii ºi nu ca o poziþie responsabilã. 

Depinde ºi de angajaþi... 
Da, iar aici putem discuta puþin despre

modul în care se face recrutarea viitorilor
angajaþi. Eu am început sã lucrez cu mana-
gerii din anul 1999 ºi le-am studiat com-
portamentul. Sunt manageri care-ºi aleg
subalternii dupã chipul ºi asemãnarea lor.
Mai devreme sau mai târziu, acest lucru se

va întoarce împotriva lor, împotriva firmei.
De ce? Pentru cã rezultatele valoroase într-
o activitate decurg inclusiv dintr-o disputã
a ideilor. Ori, dacã subalternii nu pot veni
cu nici o idee în plus faþã de ceea ce a zis
ºeful, nu poate avea loc evoluþia. Pentru
rezultate superioare este nevoie ºi de pãreri
diferite de ale ºefului. 

Pe de altã parte, mulþi patroni de firme
doresc sã angajeze oameni deja
pregãtiþi. Cam nimeni nu vrea sã in-
vesteascã în pregãtirea unui proaspãt
angajat. Iar aici, probleme supli-
mentare sunt generate ºi de modul în
care se face selecþia, care nu înseam-
nã doar sã te uiþi la CV-ul unui om!
Selecþie înseamnã mult mai mult:
înseamnã sã observi care sunt valorile
sale, ori sã constaþi care este compor-
tamentul sãu în diverse situaþii, sã-i
vezi latura umanã ºi abia apoi sã tragi
o concluzie. ªi asta nu poþi constata
numai într-o discuþie! Ai nevoie de
trei-patru întâlniri, ai nevoie de
instrumente adecvate de evaluare, ai
nevoie – poate – sã-l pui pe om sã
facã un proiect complex. Mãcar timp
sã investeºti, ca patron, în procesul
de selecþie. Pot afirma cã aproape
50% din ºansa de succes a unei afa-
ceri þine de modul în care are loc
selecþia angajaþilor!  

O atitudine pozitivã faþã de sine,
ajutã afacerea unui patron de firmã?

Bineînþeles cã ajutã! Atitudinea
ºi gândirea pozitivã favorizeazã dezvoltarea
afacerii. Când patronul unei firme are o
atitudine pozitivã faþã de el însuºi ºi gân-
deºte pozitiv, atunci el crede cã poate mai
mult. Acest lucru înseamnã inclusiv faptul
cã este puþin nemulþumit de el. ªi vrea sã
facã mai mult!

Deci, „stima de sine“ implicã ºi „nemulþu-
mirea de sine“?

Da, implicã, pentru cã o anumitã dozã
de nemulþumire permite evoluþia! Chiar
dacã nemulþumirea este o emoþie negativã,
nemulþumirea de sine are un rol fantastic în
a evolua. ªi în acest context, prin „manage-
mentul sinelui“ înveþi sã þii „stima de sine“
într-un echilibru adecvat, fãrã a exagera în
nici un sens!

// IINNTTEERRVVIIUU RREEAALLIIZZAATT DDEE DDAANNIIEELL NNEEGGUUÞÞ
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O CARTE DESPRE IMAGINEA TIMPULUI TÃU
Mihai Pascaru, Balade ºi altele, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2013

// AALLIINN TTOOMMUU ºº

Existã în poezia lui Mihai Pascaru o efervescenþã
a vremii pe care o regãsim cu greutate în poezia con-
temporanã. Existã, discret ºi puternic, în universul
sãu poetic o anume capacitate literarã de a privi me-
diul social dintr-o dublã perspectivã: una a omului

contemporan, parte integrantã a marii agitaþii universale, ºi cealaltã pro-
fundã, înþeleaptã, degajatã uneori, specificã individului capabil sã se
ancoreze în valorile eterne, depãºind rigorile timpului biologic.

Frapant, revoltãtor, dominat de un erotism aparte, cel al descompune-
rii sociale, universul poetic al lui Mihai Pascaru îl trimite pe cititor în mij-
locul unui vulcan care stã sã erupã a normalitate idealã. Îl trimite pe cititor,
de fapt, în mijlocul mãrului contaminat de vicii ºi de cadenþã, cel pe care o
Eva modernã nu l-ar mai putea oferi spre începutul unei alte lumi.

Volumul „Balade ºi altele“ este în sine simbolul unei post-istorii în care
individualul nu mai are nici timp, nici spaþiu, acestuia rãmânându-i doar
percepþia unui prezent fãrã trecut ºi fãrã viitor:  „Pãmântului îi curge iar /
Lichidul dintr-o narã. Nori plini de scrum / Þin pãsãrile-n loc ºi soarele pe-
afarã. / Seminþele revoltei trudesc pe bãnci, la þarã; / N-au lumile puterea
sã explice. / Izvoare noi de zgurã din cer apar ºi cresc / (Atâta-i de demon-
ic bastardul lor blajin!)./  În pactul cu geneza, fatalmente, / Cu gãuri negre
purulente // Stã cosmosul în crampe la Katìn.” (BALADA VIII [Stã cos-
mosul în crampe la Katìn]). 

Baladele lui Mihai Pascaru sunt simbolul unui post-modernism
filosofic mai degrabã decât al unui post-modernism literar, aºa cum poate
fi el înþeles prin virtuþile poeziei anilor ’80. Pentru neiniþiaþi, baladele pot fi
o specie a poeziei sociale, o formã de revoltã interioarã la o lume exterioarã
nearticulatã ºi pradã unei inerþii greu de surprins pe bazã de grafice.
Dincolo de acest aspect însã, în miezul poeziei scrise de Mihai Pascaru se
întrevede o matematicã a înstrãinãrii, o chimie în care, de pildã, Parisul
ideal din scrierile citite pe ascuns din perioada comunistã este invadat de
curve ºi cerºetori, simbolurile evidente ale unei decadenþe sociale definitã de
mobilitate într-o Europã fãrã frontiere: „În miez de noapte, douã ºoapte /
Discrete la metrou la gurã / Vorbesc de mame, par necoapte, / Dar dintr-o
datã urlã ºi înjurã. / Un peºte coada ºi-a vârât brutal / („Hei, curvelor,
dormiþi? Vedea-v-aº la Canal!”) / Bastilia trezind. ªi trecãtori / Surprinºi de
urlet, supþi de staþii. / S-adunã-n Turn podoaba unei naþii; // Sunt curve la
Paris ºi cerºetori.” (BALADA XXVI [Sunt curve la Paris ºi cerºetori]).

Aerul poetic degajat de prospeþimea versificaþiei induce un adevãr dis-
cret dar observabil pentru iubitorii de poezie, anume cã poezia în sine
devine psihologicã ºi avangangardistã, în acelaº timp, formalã doar în sen-
sul apropierii de disponibilitatea de a fi umanist  într-un sens cu totul apar-
te. Lumea poeziei pascariene exploreazã un estetic nou în condiþiile în care
personajele nu mai reuºesc sã deosebeascã binele de rãu, lumina de întuner-
ic, istoria de prezent. 

Existã o veritabilã voluptate a exilului care transformã totul într-o
dimensiune psihologicã greu de anticipat la prima citire a cãrþii. Mihai
Pascaru propune o nouã relaþie a artistului cu lumea, o relaþie exploratorie,
efervescentã ºi extrem de vie în raport cu inesteticul lumii contemporane.
Limbajul poeziei este curent, cotidian, prozaic dar în acelaºi timp dezvoltã
o matrice comunicaþionalã cu o evidentã deschidere cãtre universal: “E-o
lume construitã din chiºtoace / Semantice. Cu ruj pe filtru ºi pe ciot. / De
trubadur, de baladist, de tot, / Lipsitã-i iar. Dar nelipsirea-i marcã. / De
mult abandonatã – cum socot –  / Parºivã arie pititã, vechi parazit

Sub aripa lipitã de cala unui avion / Parcat în gurã de metrou. Aban-
donatã, / Cu ce va fi cãlare peste ce-a fost odatã. // Tu unde eºti, Françoys
Villon?” (BALADA II [Tu unde eºti, Françoys Villon?]). 

Într-un sens larg, mulþimea de stãri generate ca simbol al unui Babilon
modern se dizolvã într-un limbaj viu, autentic ºi radical pe alocuri: „Dar
cine sã conducã, amvonul cine-l ia? / O temã se deschide, apãsãtoare, grea.
/ Se inventeazã scule de desfãcut creaþii, / Ideea  dezmembrãrii pãtrunde
printre naþii. / Se sparge turnul, chiar ideea, / Cu urã, ºi se duce peste tot.
/ Ce mai rãmâne-i ars ºi fiarele se-njimbã / Distrus e locul, toatã mãreþia /
Iar unele popoare stau ºi se ling pe bot; // La Babilon, aceeaºi limbã.”
(BALADA XI [La Babilon, aceeaºi limbã]).  

Pe fond, un suflet penetreazã în vid cu scopul restaurãrii speranþei,
visului, trãirii ºi a unui anume tip de misticism care sã-l readucã din exil pe
Dumnezeu însuºi: „Se lasã frigul pe centurã. / Prostituate gurã-n gurã / ªi
peºti duhnind a heleºteu; / Deasupra – bunul Dumnezeu. / Nimic nu pare,
nici pãrerea / De rãu a frigului pãtruns. / Real e totul ºi arid, / Crispat la
margine ºi uns. / Pãtruns de temeri. Nepãtruns, / Un suflet penetreazã-n
vid.” (BALADA XLVIII [Un suflet penetreazã-n vid]). 

„Balade ºi altele“ este o mãrturie trecutã despre o lume prezentã pradã
a unei post-istorii în care privilegiul de a privi dispare. Reþinem, ca argu-
ment, aceste rânduri  din Postfaþa volumului, semnatã de criticul Lucian
Gruia:  „Baladele lui Mihai Pascaru sunt ºi niºte cronici mai speciale ale
unor evenimente interne ºi internaþionale din ultimii ani. Data scrierii lor,
asociatã cu unele trimiteri mai mult sau mai puþin directe, ne faciliteazã
identificarea unor procese ºi evenimente precum consecinþele rãzboiului
prelungit din Irak, drama prãbuºirii avionului prezidenþial polonez, inun-
daþiile care au cuprins România în 2010, diferitele „miºcãri anticrizã”, cum
ar fi cea a blondelor din Lituania, ºi alte întâmplãri aparent nesemnificati-
ve, cum ar fi cãderea din cer a unui laptop în Statele Unite. Lãsam cititoru-
lui plãcerea de a descoperi asemenea conexiuni cu ajutorul internetului.”
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„Gândirea pozitivã favorizeazã
dezvoltarea afacerii“

spune Dorin Bodea, Senior Consultant & General Manager Result Development
Ce legãturã existã între stima de sine ºi încrederea în forþele proprii? Dar între aceste
noþiuni ºi performanþele profesionale? Sunt temele care au stat la baza interviului cu
Dorin Bodea, un specialist în self management. 


