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Toat@ lumea recunoa}te, ast@zi, eviden]a „supraînc@lzirii planetei”. {i zia-
rele }i revistele, }i reuniunile }i conferin]ele, de la Davos la Washington,
de la Berlin la Paris, abordeaz@ cu predilec]ie acest subiect, consecin]ele
sale, consecin]e cât se poate de dramatice. Este vorba de sporirea cu
câteva grade a temperaturii pe glob, la poli, de topirea calotelor de
ghea]@ }i a ghe]arilor, de cre}terea nivelului apelor }i inundarea unor
mari zone, cu prec@dere marine }i riverane ale Terrei, de modificarea
evolu]iei recoltelor, de schimbarea vegeta]iei, de modific@ri în biorit-
murile umane, în via]a }i ocupa]iile oamenilor, este vorba, poate, de o
alt@ nutri]ie, de modific@ri importante în regnul animal, în atmosfer@, în
regimul pluviometric, poate în subteranul Terrei etc. Veritabile catastrofe
pentru via]@. Ne afl@m, dar, într-un stadiu în care chiar via]a a mul]i,
mul]i oameni este pus@ în pericol. În sfâr}it, se pare c@ în fa]a unor
asemenea mari pericole poten]iale, lumea „s-a trezit”. „S-a trezit” cu
adev@rat. „S-a trezit” }i începe tot mai mult s@ vorbeasc@ de m@suri }i
ac]iuni. Din p@cate, abia acum, în pofida unor semnale puternice rele-
vate în acest sens de cercet@tori înc@ din urm@ cu 30-35 de ani. În
sfâr}it, chiar }i acum este bine...
Dar s-a „trezit” lumea, oare? Sunt astfel de m@suri în]elese ca fire}ti
chiar în condi]iile economiei de pia]@, ca ac]iuni normale din perspec-
tiva unui raport normal, corect cost/profit? Sau sunt privite ele ca
m@suri suplimentare, adiacente, ca m@suri de sacrificiu fa]@ de o situa]ie
limit@ care ne amenin]@ existen]a, supravie]uirea, ca s@ nu mai vorbim
de progres? Interpretate în acest ultim sens, pe termen mai lung,
respectivele ac]iuni ar pierde din substan]ialitate }i ar e}ua în fa]a
urgen]elor profitului de fiecare zi. Înclin@m spre eviden]a celei de a doua
variante, iar lucrurile nu stau deloc în ordine...
Câteva argumente. Întâi, unele motiva]ii în sprijinul primei interpret@ri.
Nu este vorba de „conciliere sau reconciliere între profit }i mediu”, cum
se afirm@ deseori, ci de o revenire, mai bine spus de integrarea rela]iei
dintre profit, profitul economic, pe de o parte, }i mediu, pe de alt@ parte,
în sfera fireasc@ a rela]iilor de pia]@. În pofida unor idei }i teze ale unor
mari economi}ti, reprezentan]i de frunte ai unor }coli economice impor-
tante – de exemplu, mai mul]i fiziocra]i, pe urm@ Th.R.Malthus, cu evi-
den]ierea disfunc]ionalit@]ilor din zona cre}terii popula]iei }i a cre}terii
resurselor de hran@, pe urm@ D.Ricardo, eviden]iind diminuarea fertilit@]ii so-
lurilor etc. – în gândirea ca atare a }colilor economice rela]ia dintre
om }i mediu, dintre profit }i mediu, practic nu a fost luat@ în seam@. 

"Adev@rata etic@ ^ncepe
acolo unde inceteaza
folosirea cuvintelor." 

A. Schweitzer
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În septembrie anul trecut, a avut loc un eveni-
ment important pentru ceea ce înseamn@ matu-
ritatea pie]elor monetare. BNR a liberalizat total
contul de capital, ceea ce înseamn@ o circula]ie
total liber@ a fluxurilor de capital în }i dinspre
România. De atunci, banii au început s@ poat@
ie}i }i intra în ]ar@ f@r@ restric]ii }i f@r@ alte ele-
mente care s@ se interpun@ eventual pe traseu.
BNR s-a temut mult de aceast@ liberalizare atun-
ci în septembrie }i faptul c@ imediat dup@ libe-
ralizare nu s-a întâmplat mai nimic, a f@cut ca
reac]iile destul de speriate ale b@ncii s@ par@
deplasate. Pe scurt banca a ]inut dobânzile sub
control – de}i erau deja mari }i, în acela}i timp,
a ]inut s@-}i men]in@ pozi]ia de a interveni rar,
e drept, dar suficient pentru a ]ine într-o zon@
de incertitudine evolu]ia monedei na]ionale astfel
încât miza pe leu s@ nu arate ca un pariu de
dou@ ori câ}tig@tor. Primul câ}tig, rezultat de pe
urma dobânzilor mari pe leu, a fost }i este înc@
greu de evitat, atunci când se dore}te mai ales
atragerea banilor de pe pia]@ pentru a nu sta în
calea infla]iei. Dar, dac@ se câ}tig@ din dobânzi,
fondurile speculative nu trebuie s@ câ}tige la
sigur }i din curs valutar. Adic@: intr@ cu ni}te
bani în ]ar@, îi schimba în lei pe care îi depun
în b@nci }i, la sfâr}itul perioadei de maturitate
încaseaz@ dobânda }i schimb@ întreaga sum@
înapoi în valut@. Dac@ leul se înt@re}te în acest
interval de timp, înseamn@ c@ investitorii ob]in
mai mul]i euro, doar din diferen]a de curs, la
care se adaug@, desigur, }i suma ob]inut@ din
dobând@. 
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Companii Offshore

Imaginea s@pt@m$nii

Emil DDAAVVIIDD

La orice analiz@ am purcede, cu privire la conceptul de dez-
voltare economic@ local@, vom g@si defini]ii care dau o mare
importan]@ aspectului social implicat de acest tip de dezvoltare.
Nu sunt abord@ri lipsite de sens, mai ales c@ implementarea
strategiilor de dezvoltare la nivel local pune problema impactu-
lui schimb@rilor survenite asupra indivizilor }i societ@]ii. În
aceast@ direc]ie, este de comentat dac@ schimbarea pozitiv@
la nivel economic antreneaz@ o modificarea convergent@ la
nivel social }i psihologic, percep]ia asupra schimb@rii fiind
un element interesant de analizat mai ales c@ ne referim aici
la comunit@]i locale.
Ca }i punct de plecare în analiz@ vom lua defini]ia dezvolt@rii
economice locale dat@ de Bernard Pecquer, considerând-o cea
mai relevant@ pentru cele sus]inute mai sus. Dup@ p@rerea
economistului francez, „dezvoltarea  local@  reflect@  capacitatea
grupurilor  localizate  de  a  se  adapta  la  constrângerile  interna]io-
naliz@rii  concuren]ei  plecând  de  la  poten]ialurile  de  organizare
care  le  sunt  proprii.  Este  vorba  de  traiectorii  care  pun  în  joc
un  proces  de  transformare  social@,  în  care  intervin  }i  se  con-
jug@  factori  economici,  culturali,  politici  }i  ecologici”.
F@r@ îndoial@, atât procesul de preg@tire a României pentru
aderarea la Uniunea European@, cât }i procesul actual de
adaptare la noul regim politic, social }i economic, presupune
implica]ii individuale }i sociale semnificative. 

(psiholog  drd.  Gabriela  MARCU)
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Tr@im într-o lume în care drama noastr@ existen]ial@ const@ în
ambi]ia feroce }i de}art@ de a }ti totul despre ce se va întâm-
pla, m@car cu o or@ înainte ca evenimentul s@ se petreac@ aie-
vea. De aceea, probabil, au mare trecere la noi ghicitoarele }i
prezic@toarele, horoscoapele }i sondajele de opinie. De aceea,
opinia public@ – }i ziarele române}ti ca expresie a acesteia –
propov@duiesc spusele unor anonimi de la ISOMAR, IMAS,
CURS, CSOP, ATLE }i altor mafalde autohtone, mai ceva decât
înv@]@turile din c@r]ile sfinte. Cine spunea, oare, cu mult cinism,
dar cu deplin@ îndrept@]ire, c@ sondajele sunt f@cute s@
prosteasc@ mul]imile }i s@ mângâie orgoliile liderilor politici!?
Drogul inoculat subversiv de sondaje se poate traduce }i altfel:
de ce s@ gândim cu capetele noastre, când sunt pl@ti]i al]ii s@
gândeasc@ pentru noi? Din comoditate, prefer@m s@ lu@m doar
la „rumegat” produsele oferite de ei …
Cei mai sensibili la impactul }i ecourile sondajelor se arat@ a fi,
cum era }i de a}teptat, politicienii români. Într-atât de narcisist@
e atitudinea acestora, încât fiecare lider pare oricând dispus s@
comande }i s@ pl@teasc@, pentru sine }i pentru partidul s@u, un
sondaj care s@-i fie pe gusturi }i pe plac. Printre atâtea concluzii,
cosmetizate dup@ comanda celui care d@ banii, consumatorul de
sondaje se treze}te complet n@ucit. Pe cine s@ crezi: pe cei de la
IMAS care anun]@ un dezastru în curtea PSD, concretizat în
c@derea în op]iunile de vot ale electoratului de la 19 la sut@, în
noiembrie anul trecut, la 16 la sut@, în ianuarie anul acesta? 

drd. Adrian [@ran MORO{AN
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Dar atunci ce facem cu sondajul ISO-
MAR din ianuarie 2007 care ridic@
brusc PSD la 26 la sut@ }i indic@ o
c@dere de 12 procente a pre}edin-
telui B@sescu? Cum se potrive}te ver-
dictul sondajului CSOP, potrivit c@ruia
Mircea Geoan@ se situeaz@ în topul
încrederii pe care o inspir@ românilor
abia pe locul 4, mult dup@ B@sescu,
Becali }i Stolojan, cu concluziile re-
centului sondaj ATLE care îl trans-
form@ pe acela}i Geoan@ în cel mai
potrivit prim ministru al României,
înaintea lui Stolojan }i T@riceanu, iar
în topul încrederii românilor în politi-
cieni, cu 39 la sut@, pe locul 2, în
preajma pre}edintelui B@sescu? Sau
ce concluzii s@ tragi atunci când un
sondaj indic@ PSD-ul ca înving@tor al
europarlamentarelor, cu 24 la sut@ din
voturile românilor, iar un alt institut
de sondare spune c@ PD-ul singur ar

strânge în acest moment 29 la sut@
din voturi, iar dac@ ar r@mâne în tan-
dem cu PNL inten]iile de vot s-ar duce
undeva c@tre 34 la sut@? În fine, ce
s@ mai crezi despre predic]iile po-
litice ale ISOMAR-ului, de pild@, când
ele par s@ se bat@ cap în cap chiar
}i atunci când fac trimitere la acela}i
subiect: aproape 40 la sut@ dintre
românii cu drept de vot au încredere
absolut@ în Gigi Becali, dar numai 8
la sut@ ar vota mâine cu partidul lui
Gigi Becali?!
Concluzia, singura logic@ }i posibil@: cine
pl@te}te l@utarii, ascut@ muzica prefe-
rat@! Celorlal]i, de pe margine, nu le
r@mâne decât dreptul de a chibi]a }i a
trage ce concluzii vor ei.
Exist@ îns@ }i alte categorii de sondaje
de opinie, care ies din sfera facil@ a
politicului }i abordeaz@ cu un aer mai
elevat, mai savant, teme grele }i com-
plexe cum ar fi: cum crede]i c@ ve]i tr@i
în U.E. – mai bine sau mai r@u? Sau:
care este percep]ia investitorilor str@ini

asupra românilor }i României? Pe
asemenea subiecte ce ]in de monito-
rizarea imaginii României în lume se vine
de data asta cu „artileria grea” a agen-
]iilor de cercetare }i rating din str@in@tate,
cu tehnici de investigare }i m@surare
brevetate. Toate bune }i frumoase }i
}tiin]ifice, dar pe român îl cuprinde din
nou ame]eala abia când cite}te, compara-
tiv, studii elaborate de institute diferite
pe teme înrudite. Dintr-un sondaj efec-
tuat de Ernst & Young, pe un e}antion de
200 de directori executivi ai unor com-
panii din întreaga lume, se desprinde o
concluzie superoptimist@: România ocup@
primul loc în Europa, într-un top al nu-
m@rului mediu de angaja]i nou „produ}i”
de o investi]ie str@in@. Peste 12.000 de
noi locuri de munc@ au fost create în
]ara noastr@ într-un singur an, prin in-
vesti]ii str@ine. Aproape 60 la sut@ din-
tre directorii de companii chestiona]i au
declarat c@ inten]ioneaz@ s@ realizeze în
România noi investi]ii, în acest an. Argu-
mentele care sus]in o asemenea op]iune
ar fi, în ordine: nivelul redus al impozi-
tului pe profit, costul for]ei de munc@,
flexibilitatea legisla]iei muncii, disponibili-
tatea loca]iilor pentru investi]ii. V@zute
dinspre Ernst & Young, lucrurile sunt în
regul@ cu România: investi]ii str@ine, aflux
de oferte de locuri de munc@, climat de
afaceri tentant. Vine îns@ agen]ia de cer-
cetare Brand Behaviour Research & Data
care descoper@ c@, la noi, num@rul celor
care se tem c@ î}i vor pierde mai u}or
actualul loc de munc@ îl dep@}e}te sen-
sibil pe cel al celor care cred c@ aces-
te }anse vor sc@dea. 40 la sut@ dintre
persoanele chestionate cred c@ în viitor
nivelul }omajului va cre}te, iar 45 la sut@
consider@ c@, dup@ aderare, le va fi mai
u}or s@-}i g@seasc@ o slujb@ în afara
]@rii. A}adar, românii nu par câtu}i de
pu]in impresiona]i, pozitiv, de avalan}a
investi]iilor str@ine. Mai mult decât atât,
prin acela}i sondaj, compatrio]ii no}tri
s-au ar@tat convin}i c@ oportunit@]ile de
afaceri ale str@inilor care vin în România
sunt generate de for]a de munc@ extrem
de ieftin@, de nivelul sc@zut de trai, de

… frumuse]ea peisajului, de curiozitate
}i de alte „atrac]ii” precum corup]ia,
s@r@cia, tenta]ia pentru aventur@ sau
dorin]a de lini}te. Mai po]i pricepe ceva?
Poate doar cât de încâlcite au fost }i
r@mân c@ile studiilor }i sondajelor de
opinie, oriunde s-ar produce ele }i ori-
care le-ar fi autorii!
Desigur, mai comode, mai u}urele }i
mai }ugube]e sunt, la noi cel pu]in, son-
dajele pe teme ciudate, ca s@ nu le
spunem distractive. }i cu concluzii a}ij-
derea! Amuzant de-a dreptul demersul
Funda]iei pentru o Societate Deschis@
(FSD) din România, în rândul rromilor.
O întreag@ desf@}urare de for]e }i fon-
duri pentru a ni se transmite, f@r@ drept
de apel, urm@toarele concluzii de …
interes na]ional: 1. C@ romii se cred un
sfert din popula]ia României, iar mode-

lul lor politic preferat este Gigi Becali.
2. C@ 45 la sut@ dintre membrii etniei
se declar@ „romi româniza]i” }i nu mai
p@streaz@ vechile cutume. 3. C@ nivelul
intoleran]ei românilor fa]@ de romi a
sc@zut de la 73 la sut@ în 1993, la 37
la sut@ în 2006 (!?), dar mai mult de
jum@tate din romi se plâng, în conti-
nuare, de tratament discriminatoriu din
partea Poli]iei }i Procuraturii române.
Palpitant, nu-i a}a? {i definitoriu pen-
tru viitorul european al ]@rii, pentru sa-
vanta sa strategie postaderare. O spunem
cu toat@ am@r@ciunea pe care ne-o in-
spir@ asemenea cacealmale pretins soci-
ologice: cu cât va fi mai mult umor
negru sau b@}c@lie de prost gust, în
sondajele noastre de opinie, cu atât mai
astronomic@ va fi distan]a dintre noi }i
idealul european.

Dulcea be]ie a devoratorilor de sondaje
Emil DDAAVVIIDD

Nu a} dori s@ fac o anticipare hazar-
dat@, afirmând c@ am avut „mâna au-
rit@”, scriind în  articolul dintr-un nu-
m@r trecut, c@ începem „volens-no-
lens”, s@ intr@m în normalitate! ... 
O confirm@ }i dl. guvernator al BNR,
care în mod cu totul }i cu totul ie}it
din stilul care-l caracterizeaz@ în do-
meniul specific de activitate, surprin-
de lumea bancar@ din România prin
reducerea dobânzilor bancare cu 0,75
puncte procentuale...
Unora dintre speciali}ti nici nu le vine
s@ cread@ c@, - parafrazând un titlu de
roman -, chiar s-a întâmplat „undeva,
cândva...” în România, sc@derea do-
bânzilor bancare de c@tre Banca Cen-
tral@ a statului.
Pe mine m@ surprinde cel mai mult
„elasticitatea” extrem de larg@ a d-lui
guvernator, considerându-l mai mult

flexibil doar în sensul negativ al prac-
ticii bancare post decembriste a BNR,
cu profund@ orientare spre men]ine-
rea la infinit a postulatului „dobânzilor
real pozitive”, aplicate pân@ la sucom-
barea sistemului bancar românesc...
Aici doresc s@ atrag aten]ia c@ nu
am pus }i nu voi îndr@zni, în nici un
fel }i sub nici o form@, s@ pun la în-
doial@ capacitatea, inteligen]a, perfor-
man]ele academice }tiin]ifice }i pro-
fesionale ale domniei sale. Doar c@ l-
am considerat române}te, pu]in „mai
catolic decât Papa” în punerea în apli-
care la sânge a dobânzilor „real-pozi-
tive” în sistemul bancar românesc
din anii 1993-1996-2000!
A}a cum spuneam, ac]iunea BNR a
produs un }oc teribil }i aproape cvasi-
total pentru to]i bancherii din Româ-
nia primei luni de „dup@” integrare.
Cu toate c@ mass-media a punctat ra-
pid în defensiv@, gr@bindu-se s@ atra-
g@ aten]ia românilor c@ atunci „când
dl. Is@rescu î]i d@ cu o mân@, ime-
diat î]i ia cu mai multe...”, potrivit
transei optimiste în care m@ aflu, con-
tinui nota pozitiv@ a articolelor, accen-
tuând observarea p@r]ii pline a paharu-
lui, }i cu convingerea în adâncul ini-
mii, c@ vom p@}i mai ferm pe dru-
mul normalit@]ii deschis de MOMEN-
TUL ZERO AL ADER~RII !
Trebuie s@ fim din ce în ce mai con-
}tien]i c@ suntem EUROPENI, c@ avem

dreptul }i obliga]ia s@ ne spunem cu-
vântul, s@ ne autosesiz@m, de propri-
ile gre}eli }i neajunsuri, s@ demon-
str@m c@ putem „ prin noi în}ine”, s@
ne corect@m din mers, s@ îmbun@t@-
]im performan]ele }i s@ ne exprim@m
conform standardelor de profesiona-
lism pe care le-am dobândit prin pro-
priile noastre eforturi, for]e, }i nu de
cele mai pu]ine ori cu costuri }i pl@]i
cu mult peste cele achitate de cei cu
care am fost în competi]ie, pentru a
demonstra c@ suntem capabili, putem
}i, mai ales, vrem s@ fim lua]i în seam@
}i egali cu to]i ceilal]i membri ai Uniu-
nii Europene. Semnale exist@, deja, s-a
demonstrat c@ nu se pot face refor-
me numai prin Executiv }i c@ este ne-
cesar@ derobarea de atribu]ii guver-
namentale c@tre societatea civil@ }i
institu]iile specializate.
Armonizarea legilor, înl@turarea necon-
cordan]elor care, pur }i simplu, au inun-
dat cadrul legislativ, prin num@rul extra-
ordinar de mare al ordonan]elor(de
urgen]@ }i de guvern), normelor }i
normativelor, care sunt de ordinul ze-
cilor de mii }i care nu de pu]ine ori
se bat cap în cap..., constituie teme
urgente pentru Parlamentul Romîniei.  
Ne raliem opiniei unuia dintre marii
anali}ti politici contemporani, care sus-
]ine c@ cea mai bun@ condamnare }i
uitare a comunismului este constru-
irea unui capitalism  serios!

Sediul Central B.N.R.

conf. univ. dr. Cornel Nicolae JJUUCCAANN

Starea de normalitate ... continu@ ...
Dob$nzi bancare
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Companiile exceptate (exempt, engl.)
sau scutite (de la prevederile fiscale
normale) sunt firme obi}nuite, care
beneficiaz@, în jurisdic]ii cu un regim
fiscal normal, de facilit@]i acordate în
anumite condi]ii. Exceptarea (scuti-
rea) este acordat@ anual pe baza unei
declara]ii a responsabililor firmei, care
se angajeaz@ c@ nu vor face afaceri
în sau cu firme înmatriculate în acel
stat, altele decât firmele nerezidente
sau exceptate. Companiile din aceast@
categorie beneficiaz@ de întreaga pro-
tec]ie oferit@ de legile statului în care
au fost încorporate (confiden]ialitate,
dreptul de a rezolva conflictele în
instan]ele judec@tore}ti locale, trata-
mentul fiscal preferen]ial), dar sunt
obligate s@ între]in@ o reprezentare în
teritoriu: domiciliu, management, agent,
secretar, registrul ac]ionarilor etc. În
practic@, toate cerin]ele legate de asi-
gurarea prezen]ei în jurisdic]ie pot fi
satisf@cute prin angajarea unei firme
specializate, cu costuri în jurul a
1.000 dolari anual.
Autorit@]ile din British Virgin Islands
au inventat IBC, pentru a putea asigura
în continuare clien]ilor americani o pro-
tec]ie fiscal@ maxim@, în special prin
garantarea unei confiden]ialit@]i impe-
netrabile. Printre atributele IBC enu-
mer@m: flexibilitate }i operativitate la
încorporare, admiterea companiilor cu
un singur ac]ionar (care poate fi }i sin-
gurul director), op]iunea de a emite
ac]iuni la purt@tor, obliga]ii sumare de
asigurare a domiciliului (o adres@ po}-
tal@ }i un agent). IBC sunt foarte ase-
m@n@toare cu companiile exceptate,
fiind un proces deosebit de apreciat
de comunitatea oamenilor de afaceri. Din
cauza succesului rapid al IBC, multe
jurisdic]ii offshore au fost practic obli-
gate s@ ofere legisla]iei IBC (de exem-
plu, Isle of Man, în 1993), în caz contrar,
riscând s@-}i piard@ o parte din clien]i.
Cel mai utilizat vehicul offshore este
LLC (Limited Liability Company, engl.)
– care, într-o interpretare aproximativ@,
înseamn@ Asocia]ie cu R@spundere Li-
mitat@. Am tradus asocia]ie în loc de
companie, deoarece LLC este, în fapt, un
parteneriat (o asociere de persoane
fizice) în care partenerii sunt conside-
ra]i ac]ionari }i au r@spundere limi-
tat@ la cota de participare la capitalul
social. Pentru a o mai bun@ în]ele-
gere, vom explica unele particularit@]i
ale legilor anglo-saxone:
parteneriatele (partenerships, engl.)
sunt asocia]ii de persoane fizice, f@r@
personalitate juridic@, în care fiecare
partener (asociat) r@spunde cu toat@
averea personal@; marele avantaj îl con-
stituie faptul c@ veniturile realizate de
parteneriat sunt supuse impozit@rii nu-
mai ca venituri realizate personale ale
partenerilor;
companiile (corpora]iile) sunt persoa-
ne juridice în care averea personal@ a
ac]ionarilor este protejat@ prin r@spun-
dere limitat@, iar veniturile realizate din
participarea la companie – profiturile
– sunt impozabile atât la nivelul fir-
mei (corporate tax, engl.), cât }i la ni-
vel individual.

LLC reprezint@ îmbinarea fericit@ între
cele dou@ tipuri de organiza]ii comerciale:
o companie cu r@spundere limitat@, în
care profitul este considerat de fisc venit
personal }i impozitat în consecin]@.
Avantajele prezentate de LLC sunt uti-
lizate în special pentru stabilirea com-
paniilor str@ine pe teritoriul SUA. O
astfel de LLC, combinat@ cu practica
fiscal@ american@ conform c@reia numai
persoanele fizice cet@]eni americani
sunt supuse impozit@rii veniturilor }i
cu exceptarea acordat@ de unele state
americane companiilor încorporate în
jurisdic]ia lor, dar care desf@}oar@ afa-
ceri în afara ei, constituie o tehnic@
de evitare fiscal@ foarte apreciat@ pen-
tru implantarea investi]iilor str@ine în
Statele Unite. Printre statele ameri-
cane cu experien]@ în domeniu se
num@r@ Delaware, Nevada, Utah }i
Vermont.
Alte entit@]i comerciale întâlnite în
practicile offshore sunt:

trustul (într-o traducere aproximativ@,
funda]ie), entitate juridic@ prin care
proprietarul unor valori (imobiliare
sau mobiliare) cedeaz@ temporar, din
motive fiscale sau succesorale, drep-
tul s@u de proprietate unui depozitar
(sau administrator); aceste instru-
mente sunt pe deplin regularizate }i
acceptate de legisla]ia anglo-saxon@,
îns@ influen]a lor în jurisdic]iile care
nu recunosc conceptul de trust este
discutabil@: este de notorietate cazul
unui bogat cet@]ean grec care a în-
cercat s@ evite legile succesorale sta-
bilind un trust sub administrarea unei
b@nci britanice; dup@ decesul acestuia,
guvernul grec nu a recunoscut vala-
bilitatea trustului constituit dup@ le-
gea britanic@ }i a amenin]at banca
depozitar@ cu închiderea filialei sale
din Atena;

sole trader, care este echivalentul
românesc al persoanei fizice;

compania de asigur@ri captive (cap-
tive insurance company, engl.) utili-
zat@ pentru colectarea taxelor de asi-
gur@ri pentru un num@r bine stabilit
de societ@]i comerciale, de care este
legat@ juridic (în holding) sau prin
proprietari comuni; aceste companii
nu emit poli]e de asigurare în afar@
}i sunt în fapt fonduri închise de
investi]ii, în favoarea unui num@r fix
de participan]i, respectiv beneficiarii
taxelor de asigurare depuse.
În succinta noastr@ trece în revist@ a
principalelor tipuri de firme offshore
nu am amintit construc]ii juridice uti-
lizate foarte rar sau cu arie restrâns@
de utilizare: anstalt, stiftung etc. 
Toate tipurile de companii prezentate
î}i g@sesc aplicabilitatea în h@]i}ul afa-
cerilor interna]ionale, de}i unele par
a fi greu de utilizat. În func]ie de lo-
calizarea clientului, de genul de afaceri
care vor fi derulate }i de considerentele
mai prozaice (costuri, amplasare geo-
grafic@, riscul de ]ar@ etc.) exper]ii
pot propune artificii juridice variate.

FFiinnaann]]eellee  iinntteerrnnaa]]iioonnaallee  
}}ii  ppaarraaddiissuurriillee  ffiissccaallee

Era de a}teptat ca o ocazie atât de
convenabil@ de a evita taxele s@ fie
folosit@ din plin de marile institu]ii
financiare mondiale. B@nci, societ@]i
de asigur@ri, fonduri de investi]ii s-
au mutat cu totul sau au deschis fi-
liale offshore. Pe lâng@ dorin]a de a
oferi servicii competitive - clien]i sta-
bili]i în paradisuri fiscale, beneficiile
realizate offshore }i scutite de taxe
au constituit un stimulent serios.
Pentru început, amintim c@ multe
dintre cele mai mari institu]ii bancare
americane sunt stabilite în Delaware:
prima banc@ a Statelor Unite, Citi-

bank, este de]inut@ de holdingul Citi-
corp (Delaware), iar J.P. Morgan&Co.
din Delaware este banca-holding care
controleaz@ imperiul financiar dez-
voltat în jurul Morgan Guaranty Trust
Co. din New York. B@ncile offshore
sunt de regul@ filiale ale corespon-
dentelor lor din ]@rile dezvoltate, îns@
exist@ }i excep]ii: Bank of Bermuda
este o banc@ offshore prin excelen]@,
cu o reputa]ie irepro}abil@ câ}tigat@
prin eforturi proprii }i nu mo}tenit@
de la vreo firm@-mam@.
Fiindc@ am pomenit de una dintre
cele mai respectabile institu]ii finan-
ciare americane, J.P. Morgan & Co., s@
examin@m numai câteva dintre rami-
fica]iile sale offshore:

Morgan Bank (Delaware)
Morgan Holding Corp., care de]ine

capitalul urm@toarelor firme:
Morgan International Capital N.V.

(Antilele Olandeze)
Morgan International Finance N.V.

(Antilele Olandeze)
Morgan Fonciere Cayman Islands

Ltd. (Cayman Islands)
J.P. Morgan International Holdings

Corp., care cuprinde:
Morgan Trust Company of The

bahamas Ltd. (Bahamas)
Morgan Trust Company of the

Cayman Islands).
Am ar@tat numai o mic@ parte a filiale-
lor imperiului Morgan (nu am inclus
societ@]ile din Elve]ia, Hong Kong,
Luxemburg sau Singapore }i filialele
lor offshore), suficient totu}i pentru
a demonstra influen]a major@ a con-
ceptului offshore în dezvoltarea unei
institu]ii financiare de prim rang.
Un alt exemplu este Swiss Bank Cor-
poration, care de]ine sucursale în Mo-
naco, Luxemburg, Bahamas, Bermuda,
Cayman Islands, Panama, Hong Kong,
Singapore etc. Folosirea  avantajelor
offshore este, în cazul Swiss Bank Cor-

poration, o necesitate, deoarece clien]ii,
în mare majoritate indivizi }i institu]ii
cu bani, cer în mod explicit servicii
„tax-free” (neimpozitabil).
Cu toate acestea ar fi gre}it s@ tra-
gem concluzia c@ în paradisurile fis-
cale exist@ numai b@nci solide. Din
contr@, datorit@ reglement@rilor lejere
în ceea ce prive}te garantarea drep-
turilor }i formalit@]ile de înfiin]are a
noilor b@nci, jurisdic]iile offshore sunt
vizate cu prec@dere de escrocii inter-
na]ionali. În anul 1987, autorit@]ile ame-
ricane au atras aten]ia Foreign Office-
ului britanic c@ în Montserrat mai
bine de 1/3 din cele 120 de b@nci sunt
frauduloase. Un control riguros a con-
dus la anularea a 100 de licen]e. În mo-
mentul de fa]@, situa]ia din Mont-ser-
rat s-a normalizat; aten]ie totu}i la
Nauru, Tonga }i Vanuatu, considerate
a fi jurisdic]ii preferate de infractorii
cu gulere albe.
Pe lâng@ avantajele certe de ordin fis-
cal, decizia de a înfiin]a o filial@ off-
shore înseamn@ pentru marile insti-
tu]ii financiare atragerea de noi clien]i
}i diversificarea ofertei de servicii fi-
nanciare pentru cei existen]i în patrie.
Persoanele private încearc@ s@-}i pla-
seze economiile în b@nci sigure, de-
parte de privirea iscoditoare a fiscu-
lui. La aceasta se adaug@ faptul c@
în jurisdic]iile offshore dobânzile pen-
tru depozite la termen se încaseaz@
brut, libere de impozite. Mai mult,
cet@]eni ai ]@rilor cu  legisla]ie anglo-
saxon@ constituie trusturi offshore cu
b@nci de renume, pentru a ocoli
(perfect legal) reglement@rile succe-
sorale }i fiscale din ]@rile de origine.
În afar@ de economiile personale (mai
mici sau mai mari) ale investitorilor
priva]i, b@ncile offshore ]intesc fon-
durile atrase de industria fondurilor
de investi]ii, o a doua mare categorie
de juc@tori offshore.

Dac@ privim lista fondurilor de inves-
ti]ii europene, observ@m c@ cele mai
multe societ@]i de administrare sunt
localizate în Luxemburg, iar câteva în
Irlanda, Gibraltar }i Jersey. Cel mai
cunoscut fond de investi]ii american,
Quantum Fund, administrat de Geroge
Soros, este stabilit în Antilele Olandeze.
Fondurile de investi]ii controleaz@ p@r]i
importante ale finan]elor mondiale, ex-
primate în cifre cu 12-13 zerouri în do-
lari. Fondurile de risc care investesc în
Rusia }i Europa de Est (inclusiv Ro-
mânia) sunt domiciliate, de regul@, în Cipru.
Al@turi de b@nci }i fonduri de inves-
ti]ii, o categorie special@ de companii
offshore o reprezint@ holdingurile. Un
holding este o firm@ înfiin]at@ cu sco-
pul de a de]ine ac]iuni la alte firme }i
de a asigura coordonarea activit@]ilor
acestora. Astfel, marile companii inter-
na]ionale asigur@ prin holdinguri între-
gul curs al afacerilor, începând cu pro-
duc]ia, continuând cu finan]area }i ter-
minând cu marketingul }i distribu]ia.
Fiecare activitate este desf@}urat@ prin
firme specializate, iar „conceptul” filia-
lelor este dirijat în a}a fel încât grosul
profiturilor s@ se acumuleze offshore,
în bilan]ul firmei holding.
Din cauza dimensiunilor fondurilor ma-
nevrate prin centrele financiare off-
shore, mai multe paradisuri fiscale
}i-au rafinat legisla]ia }i au blocat
accesul muritorilor de rând, în speran-
]a de a se impune ca poli financiari ai
lumii. Singapore }i Cayman Islands
s-au deta}at în aceast@ competi]ie, de-
venind centre financiare la fel de impor-
tante la Londra, New York }i Tokio,
iar Luxemburgul domin@ în Europa
comunitar@.
În dorin]a de a fi mereu cu un pas îna-
intea concuren]ei, mai multe paradi-
suri fiscale din Caraibe au înfiin]at sau
inten]ioneaz@ s@ înfiin]eze burse de
valori (pentru ac]iuni, în principal).

drd. C@t@lin NICOLESCU

TIPURI DE COMPANII OFFSHORE (II)

Sediul J. P. Morgan, SUA
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urmare  din  pagina  1
Întreprinz@torii sistemului liniar de pro-
duc]ie au luat de la mediu cât }i cum
au vrut – resurse, energie, aer }i ape
curate, p@mânt f@r@ chimicale. Au luat
pe baza unor pre]uri artificiale, sube-
valuate cu prec@dere din unghiul rapor-
tului cerere-ofert@ (pentru resurse, ener-
gie, etc.) unde, pentru mediu, cum
spunea marele român-american N. Geor-
gescu-Roegen, „nici nu s-a l@sat garan]ie
}i nici nu s-a „înapoiat sticla”. Faptul a
fost acoperit, pân@ prin debutul anilor
’970, de interpretarea ca „infinit@” a
resurselor, a energiei, a aerului etc.,
comparativ cu dimensiunile mai reduse,
chiar }i atunci, ale activit@]ilor umane
}i care, astfel, se spunea, se credea c@
s-ar putea amplifica }i ele tot „la infinit”.
Uite c@ nu a fost a}a iar omenirea, cam
de la acea dat@, a intrat într-o veritabil@
criz@. Unii au refuzat s-o admit@ }i o
refuz@ }i acum...
...Vorbele sunt vorbe, îns@ cum sunt
aduse în discu]ie ac]iunile, actele, m@-
surile precise, „ipocrizia”, în spe]@ inter-
pretarea mediului în afara rela]iilor de
pia]@ se manifest@ cu majuscule. Iat@ un
caz de loby politic care produce r@u
mediului. În mai multe state ale UE,

volumul dioxidului de carbon „aruncat”
în aer de c@tre vehicule nu înceteaz@
s@ creasc@. Constructorii de automobile
„s@rind” peste obliga]iilor lor, Stavros
Dimas, comisarul european al Mediului
urm@re}te s@ fie adoptat@ o legisla]ie
constrictiv@. Ca pandant, cei interesa]i
evoc@, îns@, zecile de mii de }omeri care
vor afecta o ]ar@ o tez@ sau alta ca ur-
mare a ini]iativei lui Stavros. Chestiune
}i ea real@. Sindicatele îndeamn@ la rezis-
ten]@. }i înclin@ s@ le dea dreptate chiar
Jose Manuel Barroso, pre}edintele Comi-
siei Europene, care î}i ia o anumit@ dis-
tan]@ fa]@ de comisarul s@u „verde”. Ne
afl@m în prezen]a unui loby politic care d@u-
neaz@ mediului”, scrie „Courrier Inter-
national” sub semn@tura germanului
Alexander Hagelüken, problema }omeri-
lor ivi]i putând fi rezolvat@ }i altfel.
Un fapt este clar. “Din punct de vedere
economic, arat@ Nicholas Stern, fost
economist }ef al B@ncii Mondiale, revine
mult mai pu]in scump de a frâna acum,
prin mijloacele potrivite, înc@lzirea cli-
matic@, decât de a deschide portofelul
pentru a pl@ti consecin]ele inunda]iilor
}i secetelor, ale altor teribile catastrofe.
Trebuie, deci, aplicat@ logica economi-
c@ pentru a reglementa emisiile de dioxid
de carbon ale automobilelor”. {i care ar fi

aceasta? Mai exist@ un argument esen]ial
pentru a-i stimula pe constructorii de
automobile „s@ economiseasc@ benzina”,
se sublinia astfel. Primul produc@tor care
va dezvolta o nou@ tehnologie în dome-
niu, va fi }i primul vânz@tor de multe
automobile mai ales în Asia }i Statele
Unite. Este limpede c@ distribu]ia este
influen]at@ pe un plan esen]ial.
Oricum, rela]iile de pia]@ sunt chemate
s@ reglementeze major asemenea inter-
feren]e profit-mediu, rela]iile respective
nu sunt în afara pie]ei, ci obligatoriu tre-
buie în]elese, integrate în@untrul lor. {i
în aceast@ situa]ie avem de-a-face cu
„internalizarea externalit@]ilor”, proces
firesc, proces cerut ca atare de esen]a
rela]iilor de pia]@. Nu este îns@ suficient
ca cercet@torii s@ în]eleag@ }i s@ sus]in@
acest lucru. Trebuie ca }i politicienii s@
ac]ioneze pe potriv@. Practic, profitul se
v@de}te }i în cazul conserv@rii mediu-
lui, fire}te, într-o optic@ potrivit@ aces-
tui timp, fiind vorba, deopotriv@, de un
profit individual al firmei, dar }i de un
profit social, pentru noi to]i. În nici un
caz „urgen]ele prezentului” nu mai tre-
buie s@ întunece „temeiurile viitorului”.
Examin@rile „seci”, limitate, „oarbe”, doar
pentru prezent }i trecut s-au dovedit emi-
namente p@gubitoare...

Dan POPESCU

Conciliere sau confruntare între profit }i mediu?

De}i se vorbe}te foarte mult despre im-
portan]a vital@ pe care capitalul uman
o are în actuala conjunctur@ economi-
c@, s-ar p@rea c@ aceast@ resurs@ nu
este suficient de bine între]inut@, ne-
fiind, bineîn]eles, o resurs@ care s@
posede capacitatea de a se regenera
în mod independent. De curând, Cen-
trul de Cercetare Innocenti din cadrul
UNICEF a publicat un raport privind
situa]ia copiilor }i tinerilor din ]@rile
dezvoltate, membre ̂ n Organiza]ia pen-
tru Cooperare }i Dezvoltare Econo-
mic@ (O.E.C.D.). În acest sens, s-au
luat în considerare dimensiuni ca bun@-

starea material@, s@n@tatea }i securi-
tatea, educa]ia, rela]iile cu familia }i
prietenii, comportamente }i riscuri, pre-
cum }i percep]ia subiectiv@ a tineri-
lor în ceea ce prive}te bun@starea.
Concluziile acestui raport nu sunt toc-
mai îmbucur@toare, prin faptul c@ nici-
una dintre cele 21 de state analizate
nu ocup@ primul loc la toate dimen-
siunile analizate, astfel încât se poate
conchide c@ exist@ loc de “mai bine”
pretutindeni, chiar }i în ]@rile cele mai
dezvoltate. Copiii – viitorul nostru – ar
trebui s@ reprezint@ cea mai impor-
tant@ preocupare a genera]iei actuale,
mature. Or, conform  acestui raport,
nici chiar tinerii din ]@rile dezvoltate,
care dispun, comparativ cu alte zone,
de }anse mai bune, nu sunt mul]u-
mi]i. Conform acestui raport, nu exist@
o rela]ie consistent@ între valoarea PIB
per locuitor }i bun@starea copiilor. {i
totu}i, mai ales c@ peste 5 miliarde
de oameni tr@iesc în state în curs de dez-
voltare, se poate presupune c@ tinerii
}i copiii din aceste zone s@race dis-
pun de condi]ii de via]@ mai dificile.
Toate guvernele s-au angajat s@ elimi-
ne s@r@cia extrem@ }i foametea }i s@

elimine factorii care adâncesc s@r@cia
- precum s@n@tatea precar@, lipsa
accesului la informa]ii }i la servicii.
Guvernele au promis s@ se asigure
c@ fiecare copil prime}te educa]ie, în
special fetele (care deseori nu au
acces la }coal@) }i c@ femeile }i fe-
tele pot duce o via]@ în care nu sunt
supuse discrimin@rii de gen }i violen-
]ei, o via]@ cu }anse }i drepturi egale
cu ale b@rba]ilor. E nevoie de partici-
parea tuturor în lupta mondial@ împo-
triva s@r@ciei. Al@turi de alte organi-
za]ii, activitatea UNFPA (Fondul ONU
pentru Popula]ie) se adreseaz@ mai
ales oamenilor s@raci, în special femei
}i tineri, care în continuare nu au acces
la educa]ie }i la servicii de s@n@tate.
Acest lucru îi ]ine prizonieri într-un
cerc vicios al s@r@ciei care trece de
la o genera]ie la alta. Pentru a în-
frânge aceast@ capcan@ a s@r@ciei, efor-
turile noastre comune trebuie s@ aib@
ca scop m@rirea investi]iilor în s@n@-
tatea reproducerii, în eliminarea ine-
galit@]ilor de gen }i în încurajarea fe-
meilor de a avea control asupra pro-
priilor vie]i. 
Marile discrepan]e sociale trebuie în-
l@turate. 20& dintre locuitorii plane-
tei consum@ 80& din resursele ei }i
de]in cam tot atât din bog@]ia ei.
Aproape 1 miliard de oameni nu au
acces la surse de ap@, 2,4 miliarde
nu au acces la asisten]@ medical@ de
baz@, 854 milioane sunt analfabe]i,
iar 1,2 miliarde de oameni tr@iescu cu
mai pu]in de 1 dolar pe zi, conform
datelor PNUD. Polarizarea social@ din
ce în ce mai accentuat@ reprezint@
principala surs@ de instabilitate la
nivel global, }i asta, într-o perioad@
în care economia mondial@ a înre-
gistrat ritmuri de cre}tere nemaiîntâl-
nite. În ultimii 50 de ani, produc]ia
global@ de bunuri }i servicii a cres-
cut de 7 ori, în timp ce pr@pastia
dintre ]@rile bogate }i cele s@race s-
a m@rit. Chiar }i în statele dezvoltate
se înregistreaz@ o tot mai mare dife-
ren]@ de venituri între cei boga]i }i
cei s@raci. Cercul vicios continu@,
prin faptul c@ popula]ia s@rac@ nu are
acces la informa]ie }i la cunoa}tere,

lucru care, într-o lume în care bun@-
starea începe s@ fie fundamental le-
gat@ de cunoa}tere, inovare, de noile
tehnologii comunica]ionale }i informa-
tice, împiedic@ reducerea decalajelor }i
eliminarea s@r@ciei. 
Elaborarea Obiectivelor Milenare ale Dez-
volt@rii a reprezentat un semnal de
alarm@ cu privire la stadiul actual de
dezvoltare. Conferin]a Interna]ional@
ONU pentru finan]area dezvolt@rii a
avut un program complex, finalizat cu
adoptarea documentului final’’ Con-
sensul de la Monterrey’’, care „va da
o nou@ form@ }i o nou@ dimensiune
cooper@rii interna]ionale, în vederea
asigur@rii finan]@rii dezvolt@rii dura-
bile }i echitabile. Acestea se asociaz@
eforturilor care au permis, la Doha,
o nou@ rund@ de negocieri comerciale
multilaterale, puse sub semnul dez-
volt@rii echilibrate a tuturor na]iuni-
lor”, sus]inea pre}edintele ]@rii din acea
perioad@, Ion Iliescu. Principalele teme
reflectate în documentul final vizeaz@:
mobilizarea resurselor financiare in-
terne }i interna]ionale pentru dezvol-

tare (investi]ii str@ine directe }i alte
fluxuri private); comer]ul interna]ional;
cooperarea financiar@ interna]ional@
pentru dezvoltare; datoria extern@ }i
chestiuni sistemice, respectiv îmbun@-
t@]irea coeren]ei sistemului interna]io-
nal monetar, financiar }i de comer] în
sprijinul dezvolt@rii. Dac@ pân@ în acel
moment, Fondul Monetar Interna-
]ional }i Banca Mondial@ au fost con-
sidera]i principalii factori ai finan]@rii,
aceast@ conferin]@ a atras }i al]i
actori importan]i, în special din sec-
torul privat }i din rândul societ@]ii
civile. Trebuie men]ionat îns@ c@ efi-
cien]a utiliz@rii Ajutoarelor Publice
pentru Dezvoltare depinde nu numai
de m@rimea acestora, ci }i de pro-
gramele pe care le sprijin@. Din ne-
fericire, multe dintre aceste finan]@ri
au fost orientate fie c@tre programe
militare, fie c@tre programe care
vizau eradicarea punctual@ }i pe ter-
men scurt a s@r@ciei. Din acest motiv,
se impune, ca în centrul unor pro-
grame viitoare, s@ se g@seasc@ copi-
ii }i tinerii planetei. Investi]ii în viitor!

drd. Lia - Alexandra BALTADOR

O resurs@ uitat@?
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urmare  din  pagina  1
Ne propunem ca }i obiectiv al aces-
tui articol elaborarea unui model  teo-
retic  de  determinare  a  costurilor  eco-
nomice.
Vom lua în considerare, în acest sens,
efectele legii entropiei, precum }i po-
sibilitatea agen]ilor economici de a
beneficia sau de a fi victimele unor
rezultante ale e}ecului pie]elor.
Legea entropiei prevede faptul c@ prin
func]ionare, orice sistem consum@ atât
pentru a produce, cât }i pentru „a se
men]ine în via]@” (pentru a continua
s@ existe). Aceasta este premisa de
la care vom porni }i noi în elabora-
rea modelului teoretic de determinare
a costurilor economice. 
Pornind de la aceast@ idee putem afir-
ma c@ orice proces economic implic@
intr@ri de resurse mai mari decât ie-
}irile, o parte a acestora fiind consuma-
te în vederea func]ion@rii, în condi]ii nor-
male, a sistemului. Entitatea economi-
c@ nu este îns@ interesat@ de include-
rea tuturor acestor resurse în costul
produselor ob]inute }i nici nu ar fi
normal s@ se întâmple astfel întrucât,
în calitate de persoan@ juridic@ inde-
pendent@, ea trebuie s@ î}i asigure
doar fondurile necesare pentru asi-
gurarea acelor resurse a c@ror ob]ine-
re implic@ pl@]i. Practica economic@
demonstreaz@ foarte clar, îns@, faptul
c@ nu toate resursele consumate de
întreprindere sunt ob]inute de aceas-
ta, ca urmare a contrapresta]iilor avan-
sate. O parte a resurselor, de multe ori
important@, este utilizat@ de entit@]ile
economice cu titlu  gratuit, nefiind in-
clus@, din acest motiv, în costul de
produc]ie al acestora. Costurile unora
dintre aceste resurse sunt de cele
mai multe ori suportate, a}a cum
vom vedea mai departe, de alte per-
soane decât consumatorii lor. Pe de
alt@ parte entit@]ile economice trebuie
s@ includ@ în costul rezultatelor ob]i-
nute ca urmare a desf@}ur@rii activi-
t@]ii lor }i valoarea }anselor sacrifi-
cate pentru ca ele s@ existe. 
Nici societatea în ansamblul s@u nu  tre-
buie îns@, s@ includ@ în costul econo-
mic al unei activit@]i valoarea tuturor
resurselor consumate pentru desf@-
}urarea acesteia întrucât o parte a
acestor resurse se regenereaz@ într-
un ritm mai alert decât cel al con-
sumului lor. În acest sens, analizarea
legii entropiei prin prisma conceptu-
lui de costuri economice are ca efect
ob]inerea unui „elixir” de dezvoltare
durabil@. Ecua]ia procesului de ob]ine-
re a valorii prezentat@ conform legii
entropiei este:

capital + munc@ + poten]ial natural = ca-
pital + munc@ + „plusvaloare” + de}euri

Poten]ialul natural din ecua]ia prezen-
tat@ va face parte în totalitate din cos-
tul economic al unei activit@]i desf@-
}urate doar în situa]ia în care cu-
prinde doar  resurse  neregenerabile sau
resurse regenerabile a c@ror capaci-
tate  de  regenerare  este  mai  redus@
decât  viteza  cu  care  sunt  consumate.
Resursele naturale pot fi clasificate
din punctul de vedere al modului de
recuperare al acestora, în: 

resurse nerecuperabile (neregenera-
bile), a c@ror valoare este încorpora-
bil@ în totalitate în costurile economice;

resurse recuperabile (regenerabile)
care la rândul lor cuprind atât resurse
regenerabile mai lent, cât }i resurse

regenerabile mai rapid decât ritmul în
care sunt consumate. Valoarea pri-
melor trebuie încorporat@ par]ial în cos-
turile economice. 
Conceptele de dezvoltare durabil@ }i
costuri economice reduse devin, ca
urmare a celor prezentate mai sus, mo-
dalit@]i diferite de a exprima aceea}i
realitate economic@ întrucât dezvol-
tarea durabil@ nu poate fi atins@ f@r@
costuri economice reduse, în vreme
ce ob]inerea de costuri economice
reduse nu poate s@ nu duc@ la dez-
voltare durabil@. În acest sens, prin-
cipalul obiectiv urm@rit pentru o dez-
voltare economic@ durabil@ trebuie s@
fie, dup@ opinia noastr@, reducerea
consumului de resurse nerecupera-
bile (deoarece în acest fel valoarea
de}eurilor rezultate va sc@dea con-
siderabil) concomitent cu substituirea
acestora cu resurse regenerabile ra-

pid recuperabile sau, cu alte cuvinte,
reducerea  costurilor  economice.
Costul economic al unei activit@]i este
diferit în mare m@sur@ de costul pen-
tru produc@tor al aceleia}i activit@]i,
iar diferen]a dintre cele dou@ con-
cepte apare }i datorit@ faptului c@
ultimul dintre ele are adresabilitate li-
mitat@, fiind util în mare m@sur@ pro-
duc@torului }i în mic@ m@sur@ socie-
t@]ii în ansamblul s@u, în vreme ce
primul nu prezint@ interes pentru
proprietarii entit@]ii economice, dar
este extrem de important pentru dez-
voltarea durabil@ a omenirii. 
Cu toate acestea îns@, cvasitotalitatea
modelelor de calcula]ie a costurilor
elaborate pân@ în prezent sunt cen-
trate pe determinarea costurilor pen-
tru produc@tor. Aceast@ situa]ie poate
fi explicat@ par]ial prin dificult@]ile de
ordin tehnic care ]in de determinarea
costurilor economice. Ea este gene-
rat@ îns@ în mare m@sur@, în opinia
noastr@, de confuziile  de  ordin  con-
ceptual care nasc defini]ii incorecte
ale costurilor economice. Reamintim
în acest sens defini]ia adesea citat@ a
lui Paul Heyne conform c@reia „cos-
tul real al oric@rei ac]iuni este valoa-
rea }ansei alternative care trebuie sa-
crificat@ în scopul întreprinderii ac]iu-
nii respective”. Constat@m c@ profe-

sorul american nu define}te aici cos-
tul real al unei activit@]i ci costul pen-
tru produc@tor al acesteia. Costul eco-
nomic (real) nu poate fi definit din per-
spectiva (subiectiv@) a unuia sau altuia
dintre participan]ii la pia]@ }i a }an-
selor sacrificate de ace}tia ci trebuie
privit „prin ochii pie]ei” în ansamblu.
În acest sens no]iunile de exter-
nalit@]i }i bunuri publice prezint@ o
importan]@ capital@ pentru în]elegerea
conceptului. 
Resursele consumate pentru efectu-
area unei activit@]i pot fi grupate fie
în func]ie de capacitatea de recupe-
rare a acestora în recuperabile }i ne-
recuperabile, fie în func]ie de modul
în care au fost dobândite, în resurse
a c@ror valoare este suportat@ de cel
ce desf@}oar@ activitatea respectiv@ }i
resurse a c@ror valoare nu este su-
portat@ de acesta.

Pornind de la ideea conform c@reia
costul economic al unei activit@]i
cuprinde valoarea resurselor consu-
mate ca urmare a efectu@rii acelei
activit@]i, indiferent dac@ acestea sunt
suportate de produc@tor sau socie-
tate în ansamblul s@u, vom încerca
elaborarea unui model teoretic de
determinare a acestuia. 
În cadrul resurselor suportate de so-
cietate în ansamblul s@u luam în con-
siderare }i externalit@]ile }i bunurile
publice utilizate sau generate de acti-
vitatea desf@}urat@. Astfel, costul eco-
nomic va cuprinde în afara costurilor
resurselor dobândite ca urmare a unor
contrapresta]ii efectuate }i p@r]i  ale
valorii bunurilor publice }i a exter-
nalit@]ilor pozitive consumate sau a
celor negative generate. 
Spunem „p@r]i” întrucât, în cazul în
care costurile de tranzac]ionare sunt
mai mari decât efectele ob]inute prin
internalizarea externalit@]ilor, aceasta
nu este eficient@ }i din acest motiv
nu este de dorit includerea lor în
costurile economice. De asemenea,
nu trebuie incluse în costuri bunurile
publice }i externalit@]ile pozitive con-
sumate în cazul în care discut@m
despre bunuri regenerabile a c@ror vi-
tez@ de regenerare dep@}e}te viteza cu
care sunt consumate. Nu sus]inem,

din acest motiv, ideea conform c@reia
„poluatorul trebuie s@ pl@teasc@” pen-
tru orice cantitate de noxe produse.
Costul economic trebuie s@ reflecte
consumurile de resurse, ori în cazul în
care mediul are capacitatea s@ absoarb@
efectele polu@rii f@r@ a fi afectat, nu
sunt implicate consumuri de resurse
naturale. Acela}i tratament trebuie
aplicat bunurilor publice în vederea
includerii unei p@r]i a lor în costurile
economice. Valoarea acestora trebuie
s@ afecteze costurile economice doar
în m@sura în care viteza cu care sunt
consumate dep@}e}te capacitatea lor
de regenerare, iar costurile implicate
de internalizarea consumurilor de
bunuri publice sunt mai mici decât
efectele ob]inute prin aceast@ ac]iune. 
Dac@ privim conceptele de exter-
nalit@]i }i bunuri publice în paralel cu
teoria valorii entropice constat@m c@
acestea pot fi conectate întrucât pre-
zint@ o serie de puncte  de  tangen]@.
Astfel, elementele poten]ialului natu-
ral sunt reprezentate în mare m@sur@
fie de bunuri publice, fie de exter-
nalit@]i. Înlocuind în ecua]ia valorii
poten]ialul natural cu cele dou@ com-
ponente amintite ob]inem:

capital + munc@ + bunuri publice +
externalit@]i = capital + munc@ +
„plusvaloare” + de}euri

Reducând factorii comuni din ambele
p@r]i ale ecua]iei de mai sus ob]inem
urm@toarea egalitate:

bunuri publice + externalit@]i = „plus-
valoare” + de}euri

Rezult@, ca urmare a ra]ionamentului
prezentat, faptul c@ plusvaloarea  ob]i-
nut@ ca urmare a desf@}ur@rii activi-
t@]ii economice este „creat@” ca urmare
a atragerii în procesele desf@}urate a
bunurilor publice }i a externalit@]ilor.
Egalitatea de mai sus se p@streaz@
îns@, în opinia noastr@, doar în cazul
în care resursele utilizate sub form@
de bunuri publice }i externalit@]i se
consum@ în acela}i ritm în care de}e-
urile rezultate se regenereaz@. Aceast@
situa]ie reprezint@ îns@, de cele mai
multe ori, doar o construc]ie  teoretic@
generat@ în vederea reflect@rii unei
situa]ii de echilibru. În plan real, îns@,
ne confrunt@m pe pia]@ ori cu cazul
în care bunurile publice }i externa-
lit@]ile sunt consumate mai repede
decât se regenereaz@ de}eurile rezul-
tate ori cu situa]ia invers@. 
De aceea, ecua]ia valorii propus@ în
teoria valorii entropice reprezint@, în

opinia noastr@, doar un caz particu-
lar, situa]ia real@ a pie]ei putând fi
mai degrab@ schematizat@ sub forma
a dou@ inegalit@]i:

capital + munc@ + bunuri publice +
externalit@]i > capital + munc@ +
„plusvaloare” + de}euri

sau 

capital + munc@ + bunuri publice +
externalit@]i < capital + munc@ +
„plusvaloare” + de}euri

A doua inegalitate are loc în situa]ia
în care capacitatea de regenerare a
de}eurilor este mai mare decât viteza
cu care sunt consumate externa-
lit@]ile }i bunurile publice intrate în
sistem sub forma poten]ialului natu-
ral }i reprezint@ cazul  ideal în care
dezvoltarea economic@ durabil@ este
asigurat@. 
Costurile economice nu vor include
îns@ decât o parte a valorii bunurilor
publice }i a externalit@]ilor atrase în
activit@]ile economice. Plecând de la
costurile pentru produc@tor, în vede-
rea ob]inerii costurilor economice
acestea vor trebui ajustate prin de-
ducerea valorii }anselor sacrificate de
acesta }i prin includerea valorii bu-
nurilor publice }i a externalit@]ilor ale
c@ror costuri de tranzac]ionare sunt
mai mici decât rezultatele ob]inute
prin internalizarea lor cu condi]ia ca
de}eurile rezultate prin utilizare s@ fie
neregenerabile sau viteza lor de
regenerare s@ fie mai mic@ decât cea
cu care sunt consumate externa-
lit@]ile }i bunurile publice. În ultima
situa]ie, costul economic va trebui s@
fie afectat doar cu expresia valoric@
a diferen]ei dintre viteza de rota]ie a
consumurilor de bunuri publice }i
externalit@]i }i viteza de regenerare a
de}eurilor.
Modul de formare a costurilor eco-
nomice pornind de la costurile pen-
tru produc@tor poate fi schematizat
(vezi graficul al@turat).

Modelul de determinare a costului
economic elaborat este desigur unul
teoretic întrucât realitatea economic@
a ]@rilor spa]iului euro-atlantic gene-
reaz@ particularit@]i specifice diver-
selor activit@]i desf@}urate care tre-
buie luate în considerare prin inter-
mediul unor ajust@ri efectuate.
De aceea ne propunem, ca obiectiv  al
unor  cercet@ri  viitoare, dezvoltarea unor
instrumente }i tehnici concrete de de-
terminare a costurilor economice.

Modul de formare al costului economic

drd. Adrian [@ran MORO{AN

Model teoretic de determinare 
a costurilor economice
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Implica]ii psiho-economice ale dezvolt@rii economice locale

urmare  din  pagina  1
Ne vom raporta, în aceast@ analiz@,
la dou@ aspecte:

La nivelul comunit@]ilor – devenite,
în noul context, actori  principali  într-
o  pies@  necunoscut@ }i, mai ales, f@r@
repeti]ii anterioare. Comunit@]ile locale
(unele mai experimentate, altele mai
pu]in) se reg@sesc în plin proces de
organizare a noilor responsabilit@]i –
acelea de a stimula dezvoltarea local@
endogen }i exogen, prin adaptarea in-
strumentelor cunoscute sau, de ce nu,
prin crearea de noi instrumente. Este
o provocare pe care nu o putem privi
f@r@ un maxim de interes.

La nivelul individului – aflat în cen-
trul nivelurilor de concentrare a pu-
terii (local, regional, na]ional }i interna-
]ional) }i pus fa]@ în fa]@ cu „blocul
public” a c@rui func]ionare urmeaz@
s@ o în]eleag@ }i s@ o st@pâneasc@.
Cât  de  preg@tite  sunt  comunit@]ile  lo-
cale  pentru  importan]a  rolului  dobândit?
Practica ne arat@ existen]a unor stadii
diferite de preg@tire a comunit@]ilor
pentru impactul cu schimbarea, ca }i
pentru implementarea de noi pro-
grame. Acest nivel de preg@tire este
un factor major în determinarea suc-
cesului unui program local, care s@
fie suportat de comunitate. În acest
sens, a fost dezvoltat un Model de
preg@tire a comunit@]ii, care define}te
9 stadii de preg@tire pentru schim-
bare/ac]iune, pornind de la „lipsa con-
}tientiz@rii”  pân@ la „ profesionaliza-
rea /specializarea” r@spunsului.
Trebuie remarcat faptul c@ nicio
comunitate, fie ea mare sau mic@, nu
este lipsit@ de probleme atunci când
vine vorba despre dezvoltarea, imple-
mentarea sau sus]inerea unor pro-
grame. Mai ales acum, când ne refe-
rim la un context în schimbare, când
aceste ac]iuni devin un „must do” al
nivelului local, responsabilitatea este
uria}@ }i, din p@cate, lipsa de expe-
rien]@ un dezavantaj recunoscut. Mai
mult, atitudinile variaz@ de la o comu-
nitate la alta (este palpabil@ schim-
barea de atitudine în comunit@]i care
au trecut printr-un schimb de expe-
rien]@, fie }i numai la nivelul autori-
t@]ilor locale, cu alte comunit@]i din
]@ri ale Europei de Vest). De aseme-
nea, resursele sunt diferite între
comunit@]i }i, nu în ultimul rând, cli-
matul politic poate varia. Ca urmare
a acestor varia]ii, este important de

cunoscut nivelul de preg@tire pentru
schimbare, de pe care pleac@ fiecare co-
munitate, aceast@ cunoa}tere oferind o
baz@ solid@ pentru o planificare pertinent@.

Stadiile  de  preg@tire  
pentru  schimbare  ale  comunit@]ii
1.  Lipsa  con}tientiz@rii
Comunitatea }i liderii acesteia nu re-
cunosc existen]a unui imperativ pen-
tru schimbare, moto-ul de baz@ fiind
„E  bine  a}a  cum  e”. Climatul din co-
munitate încurajeaz@ la modul incon-
}tient iner]ia }i lipsa de adaptare la
schimb@rile regionale }i na]ionale.

2.  Negarea
Exist@ o oarecare recunoa}tere, la nivel
local, a cerin]ei de adaptare }i de pla-
nificare a strategiilor de dezvoltare lo-
cal@. Aceast@ cerin]@ este îns@ aso-
ciat@ unor persoane individuale, nu
întregii comunit@]i (de exemplu, „e
problema primarului”) }i ca urmare
percep]ia este c@ nu trebuie f@cut
nimic la nivel local de c@tre membrii
comunit@]ii. Motto-ul este, în acest
caz, „Nu  e  problema  noastr@”.

3.  Vag@  con}tientizare
Exist@ un sentiment general, la nivelul
comunit@]ii c@ ar fi nevoie de ac]iu-
ne/mobilizare local@, dar nu exist@ o
motivare imediat@ pentru a trece la
ac]iune. Pot exista câteva exemple de
bune practici, provenite de la comu-
nit@]i învecinate, sau chiar ini]iative
singulare în comunitatea în cauz@ ,
dar o planificare cu strategii concrete
locale este înc@ departe. În acest sta-
diu, se simte lipsa liderilor care s@
ini]ieze ac]iunea.

4.  Pre-pplanificare
Exist@ o recunoa}tere clar@ a situa]iei
comunit@]ii }i a necesit@]ilor de dez-
voltare. Exist@, de asemenea, lideri iden-
tificabili, poate chiar un comitet, dar
eforturile nu sunt înc@ focalizate sau
detaliate. Se discut@ despre planifi-
carea ac]iunilor de interven]ie, iar cli-
matul din comunitate devine favora-
bil unui program de interven]ii, în di-
rec]ia dezvolt@rii locale.

5.  Preg@tire
Preg@tirea presupune focalizarea pe
detaliile practice. La acest nivel comu-
nitatea cunoa}te informa]iile generale,
contextul în care urmeaz@ s@ ac]io-
neze, îns@ nu are înc@ la dispozi]ie
date concrete, din teren, pentru a

ini]ia ac]iunile. Conducerea este activ@
}i energic@ }i încep s@ se ia decizii cu
privire la ceea ce ar trebui f@cut }i ce
nu, în contextul adopt@rii celor mai bune
strategii de dezvoltare local@. În aceast@
etap@, încep s@ se caute resurse pen-
tru sus]inerea planului. Climatul comu-
nitar ofer@ suport la un nivel modest.

6.  Ini]iere
Informa]ia este, în aceast@ faz@, sufi-
cient@ pentru a justifica eforturile ce
urmeaz@ (activit@]i, ac]iuni, politici).
Indivizii implica]i în planul de ac]iune
sunt trimi}i la training sau se afl@
deja într-un astfel de program. Entu-
ziasmul cuprinde liderii in aceast@
faz@, deoarece înc@ nu au experimen-
tat constrângeri sau probleme. Clima-
tul la nivelul comunit@]ii poate varia,
dar, de obicei, nu exist@ vreo rezis-
ten]@ f@]i}@ }i, de obicei, se resimte
o implicare moderat@ a membrilor
comunit@]ii în eforturile conducerii.

7.  Stabilizare
Unul sau dou@ din proiecte func]io-
neaz@ deja. Planurile de dezvoltare
sunt v@zute, în acest moment, ca sta-
bile }i benefice. Persoanele angajate
în proiecte sunt instruite }i compe-
tente. Nu se resimte, la acest nivel,
vreo nevoie de schimbare sau de
expansiune. Pot ap@rea primele con-
strângeri, dar acestea nu sunt atât
de puternice, încât s@ stârneasc@ ne-
voia de schimbare a planurilor. În
unele comunit@]i, se intr@ într-un fel de
rutin@. Climatul comunitar, în gene-
ral, accept@ ceea ce se întâmpl@.

8.  Confirmare/Expansiune
Activit@]ile }i politicile au atins o oare-
care standardizare, iar autorit@]ile sunt
preg@tite s@-}i m@reasc@ sau s@-}i îm-
bun@t@]easc@ eforturile. Membrii comu-
nit@]ii par s@ se fi obi}nuit cu noile
condi]ii. Primele proiecte au fost deja
evaluate ca eficien]@ }i rezultate }i se
stabilesc noi ]inte, se caut@ noi re-
surse. Comunitatea este, în general,
suportiv@, la acest nivel.

9.  Profesionalizarea
Deja exist@ o experien]@ serioas@ a
comunit@]ii }i liderilor acesteia cu
dezvoltarea local@, factorii de risc, mo-
delele de succes etc. Deja se con-
tureaz@ strategii diferen]iate, generale
– pentru întreaga comunitate - sau
specifice – dedicate anumitor gru-
puri-]int@ din cadrul comunit@]ii (de
exemplu, tinerii antreprenori). Comu-
nitatea de]ine speciali}ti valoro}i, o
experien]@ solid@ }i lideri care ofer@
suport, de aceea }i climatul la nivel
comunitar este unul de implicare.

Dup@ o astfel de enumerare este greu
s@ ne împiedic@m s@ nu ne imagi-
n@m m@car pe  ce  nivel  de  preg@tire  se
afl@  comunit@]ile  locale  din  România,  în
fa]a  problemei  absorb]iei  fondurilor  struc-
turale, de pild@. Pe niveluri diferite, de-
sigur, în func]ie de experien]a fiec@-
rei comunit@]i cu fondurile de pre-ade-
rare dar, din p@cate, aceast@ varia]ie
o estim@m a fi printre primele 5-6 ni-
veluri, la ora actual@ exerci]iul demo-
cratic al con}tientiz@rii apartenen]ei la
comunitate fiind înc@ în desf@}urare.
Ve}nic acuzata mentalitate î}i dove-
de}te, }i în acest sens, efectele, nu
rare fiind ocaziile în care motto-urile
primelor doua stadii se fac auzite în
diverse comunit@]i.
A}adar, din punct de vedere psihoso-
ciologic, dezvoltarea economic@ loca-
l@ ne lanseaz@ provocarea trecerii de
la „nu  e  problema  mea/s@  se  ocupe
ale}ii” la „am  }i  eu  ceva  de  spus  în
ora}ul  meu”. Din p@cate, nu este nu-
mai o chestiune de timp.

Individul,  fa]@  în  fa]@  cu  „blocul  
public” al  noii  construc]ii  europene

Din p@cate, pu]in@ aten]ie a fost acor-
dat@ acestui subiect, de}i finalitatea
tuturor politicilor din noua structur@
comun@ se reg@se}te la nivelul indi-
vidual. Cel mult s-a studiat impactul
trecerii la moneda unic@, dar acest
lucru este deja, o alt@ tem@.
Unul dintre motive ar putea fi c@ o
astfel de evaluare este destul de difi-
cil@, pornind de la elaborarea criteri-
ilor }i pân@ la dezvoltarea instru-
mentelor de m@surare a impactului
psihologic asupra individului „proas-
p@t devenit european”. Tot ceea ce
se poate realiza, în acest moment, cu
datele existente, este o definire a ca-
drul general în care poate fi f@cut@ o
astfel de evaluare.
Punctul de pornire, în delimitarea aces-
tui cadru, ar fi definirea schimb@rii prin
repozi]ionarea  responsabilit@]ii, plecând
de la impactul descentraliz@rii, pân@ la
incorporarea în politicile regionale }i
asimilarea la strategiile unei comuni-

t@]i locale. Este o schimbare  major@,
pentru oricare individ care reu}e}te
s@ perceap@ ceea ce se întâmpl@. Bine-
în]eles c@ exist@ }i indivizi afla]i con-
tinuu într-un stadiu de „no aware-
ness”, care nu fac obiectul acestei
analize, pentru ca impactul schimb@rii
asupra acestora este apropiat de nul.
Într-o lucrare celebr@, „}ocul viitoru-
lui”, A. Toffler afirm@ c@ schimb@rile
din mediul natural }i social îi de-
clan}eaz@ individului o reac]ie  de  ori-
entare. Cercet@torii sunt de p@rere c@
reac]ia de orientare are loc ca r@s-
puns nu numai la excita]iile senzori-
ale, ci }i la idei noi, la informa]ii noi.
„Reac]ia de orientare este deosebit de
stresant@ atunci când un eveniment
sau un fapt nou pune sub semnul în-
treb@rii întreaga concep]ie general@
despre lume”. Dac@ faptul nou poate
fi integrat în sistemul cuno}tin]elor an-
terioare, atunci dispare stresul generat

de reac]ia de orientare.
Individului îi este proprie }i o reac]ie
de adaptare declan}at@ de schimb@-
rile în climatul social ce-1 înconjoar@.
„Necesitatea de a modifica modul de
via]@, schimbarea locului de munc@,
presiunile sociale, schimb@rile în sta-
tutul personal, modific@rile stilului de
via]@, de fapt tot ce ne oblig@ s@ în-
frunt@m necunoscutul poate declan}a
reac]ia de adaptare”. La acela}i rezul-
tat duc }i al]i factori de schimbare, }i
anume: situa]iile concuren]iale, activi-
tatea desf@}urat@ în medii aglomerate,
st@rile psihice (sup@rarea, grija, con-
flictul, incertitudinea, bucuria, veselia),
schimb@rile în rela]iile cu lucrurile, lo-
curile }i oamenii.

În cazul schimb@rii analizate aici, în reac-
]iile individului la schimb@rile din pro-
pria comunitate putem reg@si anxieta-
tea sub diverse intensit@]i, determinat@,
de data aceasta de al]i factori: mediul
concuren]ial se schimb@, reperele sunt
altele, eforturile care i se cer, ca individ,
pentru propria comunitate sunt, evident,

mai mari. 
Suntem  preg@ti]i  cu  strategii  potrivite
pentru  contracararea  acestui  „}oc  de
integrare”?
Informarea, pe care guvernul a folo-
sit-o ca strategie, pân@ în prezent, a
fost bun@, îns@ nu }i suficient@. Spu-
nem asta mai ales pentru c@ proce-
sul de integrare al fiec@rei informa]ii
la nivel de percep]ie individual@ este
subiectiv }i, ca atare, creeaz@ a}tep-
t@ri vizibil diferite de la individ la in-
divid. Un avantaj l-ar avea, în aceste
condi]ii, „c@l@torii”, persoanele „umblate”
care î}i pot modela, astfel, a}tept@rile
pentru a corespunde cât mai mult cu rea-
litatea care urmeaz@. Pentru ace}tia,
}ocul s-ar putea s@ fie nesemnificativ.
Libera circula]ie a persoanelor, ob]i-
nut@ de România în urma ader@rii la
Uniunea European@, nu poate fi decât
un lucru foarte folositor, în acest sens,
pentru a gr@bi procesul de acomodare.

psiholog drd. Gabriela MMAARRCCUU

Noua vam@ din Sibiu
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Pentru bursa derivatelor, apropierea fi-
nalului de lun@ a coincis cu o perioad@
bun@ din punctul de vedere al rulajelor
ob]inute. „În primele trei zile ale s@pt@-
mânii curente, s-au încheiat peste 69.000
contracte investitorii fiind foarte activi.
Situa]ia ne îndrept@]e}te s@ a}tept@m,
pentru luna februarie, ob]inerea unui
volum total consistent, peste cel din fe-
bruarie 2005”, a declarat un broker. 
Pia]a a pornit  cu dreptul înc@ din prima
}edin]@ a s@pt@mânii care s-a încheiat
cu un total de aproape 24.200 contracte
futures }i options încheiate din 3053
tranzac]ii. „Ca }i s@pt@mâna anterioar@
lichiditatea s-a men]inut ridicat@ oscila]iile
de pre] contribuind la ac]iuni constante
din partea speculatorilor. Ca urmare a
sc@derilor, categoria câ}tig@toare a fost
cea a speculatorilor pe pozi]ii de vân-
zare. Amplitudinea sc@derilor a putut
conduce la randamente intra-day mai
mult decât interesante”, a declarat un bro-
ker din pia]@.  Ca valoare, rulajului zilei
de luni i-a corespuns suma de circa 73,2
milioane de lei. Despre sesiunea în
discu]ie, Minodora Budin, directorul su-
cursalei Sibiu a Nova Invest, a declarat:
„Pe fondul analizei fundamentale }i, în
contextul politic autohton, pia]a bursier@
a suferit pierderi pe principalele titluri
tranzac]ionate. Situa]ia este de natur@ a
indica faptul c@ investitorul, ca actor prin-
cipal al pie]ei bursiere, este înc@ sensi-
bil la o multitudine de factori. Depre-
cierile au eviden]iat înc@ odat@ avanta-
jul oferit de pia]a sibian@, anume fie
câ}tigul speculativ pe vânzare de con-
tracte, fie o protec]ie eficient@ a porto-

foliilor spot”. Dintre cele patru termene
disponibile pentru investi]ii, participan]ii
în pia]@ continu@ s@ prefere scaden]a
apropiat@, lucru dovedit de totalurile
atrase de aceasta raportat la fiecare activ
suport tranzac]ionat. Totu}i, pe anumite
tipuri de contracte s-au înregistrat tran-
zac]ii c@tre toate cele patru scaden]e,
situa]ie care sugereaz@ existen]a investi-
torilor preocupa]i }i de strategiile pe ter-
men mediu }i lung. Pentru scaden]a
apropiat@, s-au deta}at DESIF 2 martie
cu 11.454 contracte }i DESIF 5 martie cu
9814 contracte. A doua scaden]@ din an
s-a f@cut remarcat@ prin 460 contracte
DESIF 2 }i peste 200 contracte DESIF 5.
Pe segmentul energetic s-a men]inut do-
mina]ia derivatelor pe ac]iunile „Rompe-
trol”. DERRC a atras aproape 1000 con-
tracte dintre care 900 pentru scaden]a
de luna viitoare. În sectorul bancar,
DETLV continu@ s@ nu aib@ rival. A fost
transferat echivalentul a peste 600.000
ac]iuni ale „B@ncii Transilvania”. 
La finalul celei de-a doua sesiuni din
aceast@ s@pt@mân@  cele mai lichide ac-
tive suport de pe pia]a bursier@ sibian@
au închis pe cre}tere. Este vorba despre
derivatele pe ac]iunile SIF 2 Moldova }i
SIF 5 Oltenia, cu scaden]ele cele mai
lichide, anume martie }i iunie. Per an-
samblu, îns@, evolu]ia pre]urilor a fost una
mixt@, astfel c@ au existat }i deprecieri.
Ziua de mar]i 20.02 a fost una priel-
nic@ specula]iilor, oscila]iile de pre] fiind
din nou elementul care a determinat
p@strarea ritmului bun al plasamentelor
financiare pe derivate. La închidere, se
putea observa a}adar o lichiditate ridi-
cat@, la nivelul a 23.131 contracte fu-
tures }i options încheiate din 2700 tran-
zac]ii. Valoarea aferent@ rulajului zilei de
20 februarie a urcat la aproape 70 mi-
lioane de lei. În pia]a futures, DESIF 2 au
avut din nou o evolu]ie entuziasmant@, din
punct de vedere al lichidit@]ii generate,
cele 12.583 contracte încheiate pe acest
activ suport reprezentând 54,5& din
pia]@. „Derivatele pe SIF 2 nu se dezmint
}i continu@ s@ domine autoritar pia]a la
termen. De}i scaden]a apropiat@ este
dominant@, am detectat, în ultima vreme,
o cre}tere a nivelului contractual }i pen-
tru jum@tatea anului”, au explicat brokerii.

DESIF 2 martie au încheiat ziua cu un
rulaj de 11.720 contracte DESIF 5 sunt
celelalte produse derivate din sectorul
societ@]ilor de investi]ii care î}i men]in
priza la participan]ii în pia]@. Ele s-au
constituit ca active suport pentru 8386
contracte. Cota]iile DESIF 5 au crescut
pentru toate cele patru scaden]e disponi-
bile. Segmentul petrolier a fost bine re-
prezentat prin intermediul derivatelor pe
ac]iunile „Rompetrol”. Cu aproape 1000 de
perfect@ri, acestea au dobândit locul trei
^n topul zilei. DERRC au fost tranzac]ionate
pentru dou@ termene, anume martie }i
iunie, pre]urile de cotare indicând sc@deri
pe ambele. Din sectorul bancar, derivatul
TLV s-a men]inut în zona de lichiditate
cu peste 560.000 ac]iuni transferate. 

Rocad@  la  „nivel  înalt”

Sesiunea de la mijloc de s@pt@mân@ a
produs schimb@ri la vârf, în ierarhia celor
mai c@utate contracte futures. Este vorba

despre rocada între DESIF 2 }i DESIF 5,
active suport care }i-au schimbat pen-
tru ziua sesiunea în discu]ie locurile
obi}nuite. Astfel, derivatele pe ac]iunile
SIF 5 Oltenia au reu}it, de aceast@ dat@,
s@ ob]in@ prim-planul, cu 9180 contracte,
adic@ 42,2& din totalul de 21.751 în-
cheiate pe parcursul }edin]ei. Valoarea
în lei echivalent@ rulajului amintit s-a ridi-
cat la 66,36 milioane. „Pre]urile futures
au avut, ieri, o evolu]ie oarecum nehot@-
rât@. Pe un teritoriu de acest fel, atât
specula]iile long (cump@rare), cât }i cele
short (vânzare) au intrat in jocul partici-
pan]ilor în pia]@”, a declarat Minodora
Budin, directorul sucursalei Sibiu a Nova
Invest. DESIF 2 s-au men]inut, totu}i,
foarte aproape de liderul zilei, încheind
cu un rulaj de 8853 contracte. Cei care
au preferat aceste titluri, pentru strate-
giile de plasament, au luat în conside-
rare toate cele patru scaden]e disponi-
bile. În mod firesc, ]inând cont de evo-
lu]ia de ansamblu a pie]ei, scaden]a apro-

piat@ atrage cea mai mare pondere din
acestea. De pe segmentul SIF, s-a re-
marcat }i ascensiunea lichidit@]ii contrac-
tului DESIF 3 care a revenit în aria de
interes ridicat dup@ o perioad@ de acal-
mie prelungit@. La aceast@ situa]ie a con-
tribuit anun]ul publicat de SIF Transil-
vania, prin care societatea a anuntat ma-
jorarea capitalului. Sectorul energetic
„tr@ie}te” din nou prin tranzac]iile rea-
lizate pe activul suport RRC. Derivatele
pe titlurile „Rompetrol” }i-au f@cut, a}adar,
norma de peste 1000 contracte. Con-
form obi}nuin]ei, derivatele bancare au
fost bine reprezentate de TLV cu 585.000
ac]iuni transferate. Cele mai transferate
active suport în sesiunile desf@}urate, pân@
miercuri inclusiv, au fost DESIF 2 cu
33,375 contracte. Ele au fost urmate de
DESIF 5 cu 27,646 contracte. Pe locul trei,
dar la distan]@ destul de mare, se g@seau
DERRC cu aproape 3000 contracte.
Joi, în jurul orei 13.00 volumul de trans-
fer se plasa la circa 9200 contracte.

Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 
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urmare  din  pagina  1
În fond, ce e r@u din asta, atâta vreme
cât întregul proces se desf@}oar@ legal,
transparent }i conform regulilor care de-
curg din liberalizarea contului de capi-
tal, un proces a c@rui realizare, la rândul
ei a fost v@zut@ ca un succes, un semn
de maturitate monetar@?
Liberalizarea contului curent este pentru
leul romanesc }i raportul s@u cu pia]a
monetar interna]ional@ ceea ce este pen-
tru economie integrarea european@. }i
cum de pe urma integr@rii o serie de
firme, companii vor pierde pentru c@ nu
fac fa]@ rigorilor europene, a}a }i “in-
tegrarea” leului în circuitul interna]ional
poate produce victime. Doar c@ victima
cea mai important@ poate fi leul însu}i.
Dac@ toate aceste transferuri, care prin
partea lor pozitiv@ aduc bani în ]ar@ –
se fac cu vitez@ prea mare, exist@ riscul
unor ie}iri rapide de valut@, care s@ dea
peste cap economia. Banii au început,
din septembrie, s@ poat@ avea o volati-
litate periculoas@. Dac@ dobânzile ar
sc@dea, dac@ alte pie]e ar deveni atrac-
tive, dac@ instabilitatea politic@ ar deveni
acut@, dac@ leul ar sc@dea pe alte mo-
tive, atunci fluxurile speculative ar putea
pleca de la o zi la alta, f@r@ s@ ]in@ cont
de ce las@ în urm@: o moned@ local@

sec@tuit@, o economie debusolat@, pla]i
raportate la valut@ total aruncate în aer
}i instabilitate - o boal@ în sine a oric@rei
economii din care revenirea este dificil@.
De aici, teama BNR.
O team@ care, la }ase luni de la “de-
clan}area ei”, se dovede}te c@ nu a fost
nefondat@. Banii au intrat în ]ar@, dar nu
din septembrie, ci din noiembrie, atunci
când a devenit cert c@ România va intra
în UE. În ultimele trei luni ale anului
2006, de altfel, leul a înregistrat cea mai
ridicat@ apreciere real@, din ultimele cinci
trimestre - de 3,1&. Cea mai mare in-
fluen]@ asupra acestei cre}teri este spe-
culativ@ }i nu ca urmare a unei cre}teri
a productivit@]ii. F@r@ s@ poat@ fi în-
l@turat@ complet cre}terea real@ a leului,
componenta speculativ@ care a dus leul
la 3,35 la finalul anului trecut este sem-
nificativ@. Corec]iile bru}te sunt, în aces-
te condi]ii, foarte posibile (nu neap@rat
}i probabile), dar odat@ produse, tot pro-
cesul dezinfla]ionist este dat peste cap.
La aceste întâmpl@ri monetare, se mai
adaug@ împrumuturile contractate de
b@nci }i investi]iile de portofoliu la burs@.
Cum, în noiembrie, BNR a dat un semn
de curaj, prin înl@turarea restric]iilor
legate de impunerea unui grad de con-
centrare a expunerilor pe valut@, în ra-
port cu capitalul social al b@ncilor, îm-

prumuturile b@ncilor au crescut. Asta a
dus din nou la înt@rirea leului, pentru c@
valuta a fost iar în exces. 
Toate aceste evenimente monetare au
]inut }i ]in, pân@ la urm@, de realit@]i
române}ti – de atractivitatea sau de dez-
interesul pe care le genereaz@ pia]a
româneasc@. Dar, de prea multe ori se
ignor@ tocmai evenimentul de la care a
pornit întreaga situa]ie: integrarea în
lumea monedelor libere. În aceast@ lume,
administratorii fondurilor reac]ioneaz@ de
obicei regional. Adic@, toate evolu]iile de-
spre care am vorbit s-au potrivit, la rân-
dul lor, cu evolu]iile valutare ale celor-
lalte state din zon@: pe forint, pe zlot
sau pe coroana ceh@, tendin]ele au fost
similare }i prima explica]ie este c@
dolarul nu a mai reprezentat, la sfâr}itul
anului trecut, o investi]ie interesant@.
Atunci, fondurile s-au uitat spre aceast@
zon@. Acum, aceast@ tendin]@ s-a schim-
bat }i sunt semnale c@ apetitul in-
vesti]ional pentru pie]ele emergente a
sc@zut. Atacat puternic pe frontul extern,
leul mai suport@ un atac }i pe cel in-
tern. Recenta sc@dere a dobânzii de po-
litica monetar@, la 8 la sut@, vrea tocmai
s@ mai reduc@ ceva din atractivitatea
monedei na]ionale. De acum încolo, vom
vedea cât de tare e, de fapt, leul. A venit
timpul cota]iilor adev@rate. 

Dan SUCIU

Leul, la momentul adev@rului

Bursa din Paris

Specula]iile au condus la volume ridicate



Democra]ia are numeroase defini]ii.
Îns@, în aproape toate abord@rile, se
reg@se}te un element comun: liberta-
tea de exprimare prin existen]a celei
de-a patra puteri în stat: MASS MEDIA.
Kolakovski sugera c@ îns@}i func]io-
narea unei societ@]i este caracterizat@,
în mod fundamental, de "caracterul
mecanismelor cu ajutorul c@rora este
prelucrat@ }i distribuit@ informa]ia c@tre
societate". Devenit@ criteriu sine qua
non f@r@ de care nu se poate concepe în
momentul actual democra]ia, media nu
a fost întotdeauna "alintata" istoriei.
Înc@ de la apari]ia tiparului, mijloacele
de informare au intrat sub tutela fie a
autorit@]ii politice, fie a religiei. Tipar-
ni]a lui Guttenberg, de exemplu, a avut
ca folosin]@ }i scop direct multipli-
carea Bibliei. Primul hebdomadar din
Fran]a, "La Gazette", a fost editat sub
directa aten]ie a cardinalului Richeleu. 
Politica a ]inut în frâu media în Anglia
secolului al XIII-lea, când Henric al
VIII-lea controla direct mijloacele de
informare printr-o list@ a publica]iilor
admise }i a ideilor cenzurate, conform
propriilor dorin]e.
În 1830, în Europa, elitele aristocra-
tice }i financiare, precum }i nobilimea
militar@ erau de]in@torii principalelor
surse de comunicare. Autocra]iile }i
sistemele predemocratice erau intere-
sate de îndep@rtarea popula]iei de la
procesele decizionale. Absen]a criticii
fa]@ de ac]iunile publice specifice pu-
terii a devenit, în acest context, propi-
ce pentru cultivarea unui sistem "t@-
cut", unidirec]ional de comunicare. "Pu-
tem spune, urmând tradi]ia lui Tarde,
c@ nu poate exista jurnalism f@r@ pu-
blic, iar acest public, care face posi-
bil@ apari]ia presei, este produsul re-
volu]iei franceze, este consecin]a eli-
ber@rii con}tiin]elor }i a ra]iunii din
constrângerile autorit@]ii". 
Dup@ cum remarca Doru Pop, este in-
teresant c@ revolu]ia de la 1830 a por-
nit de la refuzul presei pariziene de la "Na-

]ional" de a se supune edictelor }i ordo-
nan]elor restrictive ale lui Ludovic Filip.
Eliberarea mass-media de sub supu-
nerea autorit@]ii politice a început în
timpul Iluminismului, dar putem vorbi
de un adev@rat proces în acest sens
doar o dat@ cu masificarea comunic@rii
în sfera public@, adic@ dup@ egalizarea
liberului acces la informa]ii politice sau
de interes general.
Libertatea presei a ap@rut, ca }i concept
autonom, abia în secolul al XIX-lea,
acesta fiind promovat de liberalii anglo-
saxoni, pornindu-se de la premisa expri-
mat@ de Locke: "Nimeni nu poate îm-
piedica o alt@ persoan@ în via]@, de s@-
n@tatea, libertatea sau proprietatea sa".
Pentru Mill, în tratatul "Despre liberta-
te", libertatea de exprimare este asimi-
lat@ cu libertatea de exprimare în gene-
ral a tuturor cet@]enilor. Ca urmare, orice
restrângere a dreptului de exprimare
a jurnalistului devine un atac împotri-
va libert@]ilor cet@]ene}ti.  
De acest argument s-a legat }i Tho-
mas Paine, primul jurnalist acuzat de
calomnie, care }i-a sus]inut dreptul de
exercitare a profesiei de jurnalist, ca
o consecin]@ direct@ a dreptului con-
stitu]ional la liber@ exprimare }i liber@
informare. 
Pentru a plasa corect premisele demo-
cratice ale media trebuie avut în ve-
dere }i pluralitatea opiniilor, ce deriv@
din conceptul mai sus men]ionat ca
o garan]ie a afl@rii adev@rului. Acesta din
urm@, dup@ cum remarca Lippman, este
produsul dezbaterilor libere }i al con-
frunt@rii de idei într-un context f@r@ res-
tric]ii. Pe de alt@ parte, Mill observa c@
nu poate exista o pres@ liber@, f@r@ un
mediu economic s@n@tos, bazat pe
liber@ concuren]@. Capitalismul, bazat pe
acest principiu al concuren]ei, aduce
implica]ii economice }i în media con-
temporan@, devenit@ ea îns@}i o indus-
trie de profit, care repune în discu]ie
circula]ia }i transmiterea informa]iilor
conform deontologiei jurnalistice. 

Nu exist@ pres@ liber@,
f@r@ un mediu 

economic s@n@tos

Sondajul efectuat de Gecad }i bazat pe
opiniile a 416 responden]i vine s@ con-
firme rezultatele unui studiu desf@}urat
^n toamna anului trecut de c@tre com-
panie, ̂n colaborare cu firma de consul-
tan]@ Avantera.
Conform sondajului, peste 31,5& dintre
responden]i sunt de p@rere c@ principala
amenin]are la adresa sistemului infor-
matic al unei companii sunt angaja]ii,
acest procent fiind semnificativ mai mare
dec$t ^n cazul altor tipuri de pericole.
Al]i 24,5& dintre responden]i conside-
r@ c@ principala cauz@ a problemelor
informatice este slaba configurare a sis-
temelor IT. Cum }i acestea ]in tot de
comportamentul angaja]ilor, mai precis
al celor specializa]i ^n securitatea }i
administrarea sistemelor IT, rezult@ c@
majoritatea amenin]@rilor la adresa unei
companii vin chiar din partea celor care
ar trebui s@ asigure protec]ia informa]iilor
confiden]iale ale acesteia.
„Angaja]ii sunt un risc major, nu pentru
c@ ar fi r@u inten]iona]i, ci pentru c@ nu
cunosc }i nu au fost instrui]i s@ respecte
reguli elementare de securitate informa-
tic@. Spre exemplu, unii angaja]i nu }tiu
c@ nu trebuie niciodat@ s@ ^}i p@streze
parolele de acces la calculator, sub tas-
tatur@ sau lipite pe monitor. {i mai mul]i
nu }tiu c@, ̂ n cazul ̂ n care li se cere o
parol@ prin telefon, nu trebuie s@ o
spun@ f@r@ s@ verifice identitatea celui
cu care discut@, chiar dac@ persoana
se recomand@ ca fiind din departamen-
tul IT”, explic@ Gabriela Mechea, direc-
tor general la Gecad.
Circa 25& dintre participan]ii la sondaj
au considerat, totu}i, ca principal@

amenin]are malware-ul (virusi, spam,
spyware etc). Procentul arat@ c@ pro-
gramele de atac „clasice” reprezint@ ̂nc@
o cauz@ important@ a problemelor infor-
matice. Totu}i, ^n timp ce num@rul
viru}ilor a crescut, periculozitatea aces-
tora a sc@zut, ̂n ultimii doi ani. Atacurile
spyware sunt ^ns@ ^n cre}tere, iar ele
sunt strict legate de comportamentul uti-
lizatorilor de computere. Dac@ ace}tia ar

fi mai aten]i, atunci c$nd introduc parole
de acces, c$nd ^}i instaleaz@ programe
noi pe computer, sau c$nd acceseaz@
programele de instant messaging, o
mare parte dintre atacurile de tip spy-
ware ar e}ua.
Un procent de 9,9& dintre responden]i
au indicat hackerii ca fiind principala
amenin]are la adresa sistemelor infor-
matice ale companiilor lor. Acest lucru
este valabil, mai ales pentru re]elele care
sunt securizate mai atent ̂mpotriva celor-
lalte tipuri de amenin]@ri }i care con]in

informa]ii cu mare impact economic.
Al]i 4,1& dintre participan]ii la sondaj
au indicat un dezastru fizic (incendiu,
cutremur, inunda]ie) ca principal@ ame-
nin]are la adresa integrit@]ii sistemelor
informatice. {i totu]i, conform studiului
pe care Gecad }i Avantera l-au efectu-
at la sf$r}itul anului trecut, majoritatea
companiilor rom$ne}ti (67&) declar@ c@
au un plan de redresare ̂n caz de deza-

stru, ^ns@ pu]ine sunt companiile care
au un plan profesional ^n acest sens.
Rezultatele ob]inute ^n urma sondajului
c$t }i a studiului reliefeaz@ faptul c@ dac@
firmele rom$ne}ti ar acorda training spe-
cializat angaja]ilor cu privire la compor-
tamentul adecvat ̂n utilizarea calculatoru-
lui, sau dac@ ar folosi sisteme de mon-
itorizare a activit@]ii acestora, aproape
60& dintre problemele legate de sis-
temele informatice ar disp@rea, cu con-
secin]e economice benefice pentru
firmele care ^}i instruiesc angaja]ii.
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Ileana ILIE

Companiile cheltuiesc milioane de dolari pentru a-}i asigura securitatea
e-mail-urilor. Ce bine ar fi dac@ }i angaja]ii lor ar fi la fel de para-
noici, scria, ^ntr-o edi]ie trecut@, New York Times. C@ principala cauz@
a problemelor informatice, cu care se confrunt@ firmele rom$ne}ti, sunt
chiar angaja]ii acestora, arat@ }i un sondaj realizat de dezvoltatorul de
solu]ii software Gecad Net, pe site-ul propriu.
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Capitalismul, bazat pe
principiul concuren]ei,
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Pentru a plasa corect
premisele democratice
ale media, propunem o
^ntoarcere ^n istorie Iulia NAGY
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