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C@ suntem s@raci, nu mai trebuie s@ ne-o demonstreze nimeni. O }tim noi
cu to]ii, o }tie Europa, }i tr@im aceast@ umilin]@ na]ional@ cum ne pri-
cepem mai bine, ascunzând-o adesea sub farduri grosiere. Ce altceva
au fost }i sunt dezbaterile sterile în jurul ideii de economie social@ de
pia]@ agrementat@ cu economate, sau topurile anuale ale celor 100, 200
sau 300 de mi-liardari autohtoni, sau g@selni]e electorale gen „s@ tr@i]i
bine?” Când e vorba de statistici nude, decorurile ]ip@tor vopsite se
pr@bu}esc, pentru c@ Europa ne judec@ nu dup@ cli}ee propagandistice,
ci dup@ criterii foarte exacte, cum ar fi, de pild@, produsul intern brut
pe cap de locuitor, pentru a ne demonstra c@ suntem }i vom mai fi
înc@, Dumnezeu }tie pentru cât@ vreme, printre campionii s@r@ciei în UE.
Este dureros }i dezolant s@ auzi c@, în Europa celor 27 de state mem-
bre, cel mai prost o duce o regiune româneasc@ – nord-estul României,
c@ ]ara noastr@ de]ine }apte dintre cele 15 regiuni cele mai s@race ale
UE, c@ dintre cele 70 de regiuni europene, cu un PIB pe cap de locuitor
sub 75 la sut@ din media european@, 15 se afl@ în Polonia, câte 8 în
România }i Grecia, câte 6 în Bulgaria }i Ungaria!
Interesant }i sugestiv este faptul c@ nu toat@ România este la fel de
s@rac@. Mai curând, se poate spune c@ s@-r@cia este în mod evident
polarizat@, c@ zonele s@race ale ]@rii, mai ales cele din Moldova }i
Oltenia, au devenit în timp }i mai s@race, prin com-para]ie cu Bucure}tiul,
s@ zicem, care se situeaz@ la peste 80 la sut@ din media PIB-ului euro-
pean }i prezint@ o structur@ a acestuia asem@n@toare cu cea din UE,
predominând serviciile cu 60 la sut@. Cu alte cuvinte, de}i, în ultimii
cinci ani, România a beneficiat de fonduri de peste 1,3 miliarde euro
pentru dezvoltare regio-nal@, nu a reu}it s@-}i reduc@ deloc decalajele
dintre zonele cele mai s@-race }i cele mai bogate, singura concluzie
logic@ fiind aceea c@ banii eu-ropeni au avut destina]ii foarte precise }i
adesea nedrepte.
Tocmai în încercarea de atenuare a acestor disparit@]i na]ionale, se do-
re}te acum, printr-un arbitraj comunitar european, ca fondurile structurale
din perioada 2007-2013 s@ aib@ nu doar un nivel maximal, ci s@ se }i
aloce, în func]ie de gradul de dezvoltare a jude]elor din zona respectiv@
}i de problemele economice întâmpinate de fiecare regiune. Astfel, zonele
mai pu]in dezvoltate ar urma s@ pri-measc@ mai mul]i bani, distribu]ia
fon-durilor având o puternic@ dimensiune teritorial-regional@. Chiar }i a}a,
îns@, pr@pastia dintre s@racii }i boga]ii Ro-mâniei este atât de adânc@,
încât speciali}tii apreciaz@ c@ nici peste }apte ani diferen]ele dintre cele
opt regiuni ale ]@rii nu se vor atenua în mod decisiv, iar Moldovei de
Nord-Est îi vor fi necesare vreo trei decenii pentru a ajunge din
urm@ Capitala, evident cu condi]ia ca aceasta s@ bat@ pasul pe loc.

"Libertatea...: puterea
ce o avem asupra
noastr@ ^n}ine" 

H. Grotius
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Ani de zile, România a tr@it umilin]a cifrelor mici.
Ba mai mult, negative. Cre}terea economic@ s-a
m@surat cu minus, în ultimii ani ai deceniului 90,
iar mijlocul decadei a beneficiat de o cre}tere
artificial@ pe care nimeni nu a considerat-o real@.
De fapt, punerea c@r]ilor pe mas@, dup@ 1996, a
ar@tat c@ nici vorb@ de cre}tere economic@. Acest
lucru se întâmpla în perioada în care ]@rile cen-
tral-europene trecuser@ de marile drame ale
tranzi]iei }i reluaser@ cre}terea economic@, într-o
perioad@ caracterizat@ pe plan mondial de o
expansiune economic@ remarcabil@. 
În mod }i mai paradoxal, dup@ 1999, când criza
din Rusia p@rea c@ va afecta }i România, nu s-
a întâmplat a}a. România a tr@it ultimul an de
c@dere economic@, dup@ care, în 2000, a început
s@ creasc@ u}or cu pu]in peste 1&. Anul 2001 a
adus primul record românesc în zona Europei
Centrale }i de Est: 5,3&, într-un an în care eco-
nomia mondial@, afectat@ de evenimentele de la
11 septembrie, a luat-o în jos. 2002 a fost la fel
pentru România, un mic record de zon@ cu 4,7&
cre}tere PIB, în timp ce Europa Central@ }i de Est
se mul]umea cu o cre}tere medie de 2&-3&.
Poate c@ relevan]a acestor compara]ii este afec-
tat@ de raportarea gre}it@ a României cu ]@rile
central-europene, mai emancipate economic. 

Pe 16 februarie, s-au împlinit doi ani de la intrarea în
vigoare a Protocolului de la Kyoto privind reducerea
gazelor cu efect de ser@. 
Volumul de gaze nocive din atmosfer@, ce distrug stra-
tul de ozon, generat de activitatea uman@, a crescut
brusc, în condi]iile industrializ@rii, la sfâr}itul secolului
al XIX-lea. Aceast@ cre}tere are ca efect înc@lzirea
suprafe]ei p@mântului, efect numit "efect de ser@”. Ca
o reac]ie normal@, de}i oarecum pu]in tardiv@, re-
prezentan]ii la cea de-a treia Conferin]@ a P@r]ilor în
cadrul Conven]iei Cadru asupra Schimb@rilor Climatice
a Na]iunilor Unite semneaz@ Protocolul de la Kyoto. 
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Din istoria sp@l@rii banilor

R@zvan {erbu

Piraterie electronic@

Imaginea s@pt@m$nii

„Da]i-mi un punct de sprijin }i v@
sus]in P@mântul!” – sun@ un celebru
adagiu al lui Arhimede, pe care l-am
putea reformula astfel: „Da]i-mi un
dolar puternic }i v@ sus]in economia
global@!” La prima vedere, este lim-
pede c@ vorbele acestea ar fi fost mult
mai conving@toare în urm@ cu 50-60
de ani, când biletul verde era consi-
derat la fel de bun ca aurul. Totu}i, de
atunci }i pân@ ast@zi, situa]ia nu s-a
schimbat atât de mult, pe cât s-ar
putea crede.
Ce înseamn@ un dolar puternic? – iat@
o întrebare la care, probabil, vom r@s-
punde diferit, fa]@ de modul cum am
f@cut-o în trecut. În 1944, când re-
prezentan]ii finan]elor mondiale au pus
bazele FMI, un dolar era echivalent cu
aproximativ 0,888 grame aur fin, ceea
ce era tot una cu a spune c@ pre]ul
unei uncii troy era 35 de dolari. Pentru
a men]ine aceast@ paritate ridicat@ – ce
semnifica, de fapt, un dolar supraeva-

luat – Statele Unite au pus la b@taie
rezervele fabuloase de aur de care dis-
puneau la sfâr}itul r@zboiului, garan-
tând, totodat@, func]ionarea sistemului,
cu statutul lor de superputere mondi-
al@. În acea perioad@, caracterizat@ prin
cursuri de schimb fixe, moneda celei
mai puternice economii a lumii a fost
declarat@ bani interna]ionali }i accep-
tat@, urbi et orbi, ca mijloc de plat@ }i
de rezerv@. Dolarul era puternic, deci,
mai cu seam@ prin pozi]ia privilegiat@
(de segneurage) pe care Statutul FMI o
rezervase Statelor Unite. La începutul
anilor 1960, sistemul Bretton Woods a
dat primele semne de gripaj, cauza
principal@ fiind incompatibilitatea dintre
func]iile dolarului ca moned@ interna-
]ional@ }i regimul de cursuri fixe, pe
care economiile occidentale, în pofida
unor eforturi serioase }i concertate, nu
l-au mai putut sus]ine.

(dr.  Sorin  BURNETE)
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Sunt mai mul]i economi}ti, cercet@tori care relev@ „autoritatea” de
necontestat a ceea ce am putea numi „eviden]e economice”. Într-
o m@sur@, au dreptate. „Eviden]ele” au rolul }i rostul lor. Problema
este îns@ c@, în func]ie de anumite interese economice }i politice
sau de alt fel – elemente ca atare variabile –, prin argumentele
„eviden]ei economice” sunt }i sus]ineri pro }i, deopotriv@, }i
sus]ineri contra, pentru un proces, pentru o categorie economic@
sau alta. În spe]@, „eviden]ele” fundamenteaz@ }i m@suri protec]ion-
iste }i opusul lor, cele liberaliste, ele fundamenteaz@ }i rolul pozi-
tiv în economie sau, dimpotriv@, rolul negativ al întreprinderilor pu-
blice, interven]ia statului dar }i „pandantul” s@u, imperativul non
interven]iei statale, etc. Cine are dreptate, putem avea încredere în
„eviden]e”? Desigur, realitatea este complex@. Func]ie de esen]a,
func]ie de natura modelului de dezvoltare privilegiat, poate fi vala-
bil@ un timp o variant@ iar un alt timp, o alta. Fire}te, cu sus]ineri
echilibrate, negociate f@r@ exclusivit@]i, avându-se în vedere circum-
stan]ele, împrejur@rile concrete. Când faptele se sprijin@ pe elemente
}tiin]ifice, contestarea „eviden]elor” este imposibil@ dup@ cum este
imposibil@ contestarea legilor naturii. Dac@ bazele se v@desc, îns@,
îndoielnice, în m@sura respectiv@ ele sunt recunoscute, de fapt, doar
de c@tre o „minoritate de exper]i”, ceea ce înseamn@, adeseori, ires-
ponsabilitate politic@. 

drd. Bianca TR~U{AN

„Nu aplauda]i niciodat@ pe obrajii altora”
Victorr  HHugo

Coresponden]@ din Grecia
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S@r@cia  de  la  noi,  
molipsitoare  în  Europa

Oricât ar p@rea de paradoxal, lucru-
rile a}a stau! Uniunea European@, omni-
potentul binef@c@tor al s@racilor, cen-
trul prosperit@]ii mondiale, î}i moni-
torizeaz@ necazurile }i î}i num@r@ pro-
priii s@raci. }i lucrurile nu stau tocmai
pe roze: Raportul asupra Protec]iei }i
Incluziunii Sociale pe 2007, prezentat
recent de Comisia European@, ridic@
v@lul de pe câteva realit@]i dureroase.
Faptul c@, în medie, 17 procente din-
tre europeni tr@iesc sub pragul s@r@-
ciei, iar în România, Bulgaria, Polo-

nia }i Lituania propor]ia s@racilor de-
p@}e}te 25 la sut@, constatarea c@
unu din zece europeni este }omer,
c@ 10 la sut@ dintre europeni tr@iesc
în familii formate doar din }omeri, c@
pentru a fi atinse obiectivele UE cu
privire la ocuparea for]ei de munc@,
în spa]iul european mai trebuie cre-
ate 22 de milioane (!) de noi locuri
de munc@ pân@ în 2010 – ei bine,
toate acestea duc la o singur@ con-
cluzie: Mo} Cr@ciun european are
d@saga tot mai goal@ }i î}i bate, mai
tare ca niciodat@, capul cu probleme
existen]iale presante, precum îmbun@-
t@]irea performan]elor în domeniul pro-
tec]iei sociale sau, mai pe }leau, cu
combaterea s@r@ciei pe b@trânul nos-
tru continent. Iat@, departe de a fi o
boal@ exclusiv african@ sau asiatic@,

s@r@cia ne d@ târcoale la noi acas@
}i ne face s@ ne gândim la econo-
misirea resurselor, la grija pentru
ziua de mâine, la g@sirea echilibrului
între flexibilitate }i securitate pe pia]a
muncii, la reducerea drastic@ a pro-
por]iei angaja]ilor în vârst@ }i la multe
alte solu]ii pentru probleme care p@-
reau, pân@ mai ieri, minore. 
Oricât ar p@rea de fanteziste }i umo-
ristice, concluziile unor statistici UE
mai adaug@ o bil@ neagr@ în contul s@-
racilor din Europa. Pute]i râde ca de o
glum@ bun@, dar o spun chiar surse
din forurile Comunit@]ii Europene: ni-
velul de trai se dovede}te un factor
de risc major, care contribuie la apa-
ri]ia... obezit@]ii, fiind mai mul]i gra}i
printre cei s@raci decât printre cei care
tr@iesc bine. Iat@, deci, c@ un r@u nu vine
niciodat@ singur: }i s@rac, }i obez!

Boga]ii  }i  cuget@rile  lor  
despre  s@r@cie

„The New York Times” ne prezint@ }i
aceast@ categorie inedit@ care se d@
în vânt dup@ sofisme }i false dileme
de genul „Cum e mai bine: boga]i }i
neferici]i, sau s@raci }i ferici]i?” R@s-
punsul }i-l dau singuri, inspira]i de
propria lor experien]@ de via]@: „Evi-
dent, boga]i }i ferici]i!” }i, de aici în
colo, încep scenariile roz-bombon ale
telenovelelor de succes...
Sau mai sunt al]ii bântui]i de nelini}ti
existen]iale care imagineaz@ tot felul
de sondaje pentru a demonstra fari-
seic c@ banii nu pot cump@ra feri-
cirea. O binecunoscut@ firm@ ameri-
can@ }i-a chestionat 800 din cei mai
boga]i clien]i ai s@i, dorind s@ afle de
ce ar avea nevoie pentru a se sim]i
absolut siguri din punct de vedere
financiar. Aproape to]i au spus c@...
„de o dublare a averii, iar aproape o
treime dintre cei care aveau de
investit mai mult de 10 milioane de
dolari s-au plâns c@ a avea mai mul]i

bani a creat mai multe probleme
decât cele pe care le-a rezolvat”. Nu,
nu avem de-a face cu un banc bun,
ci cu o foarte solid@ opinie publicat@
într-unul din ultimele numere din
„Business Magazin”...
{i uite a}a, cu angoase false sau reale,
cu modele de via]@ mai mult sau mai
pu]in conving@toare, cu ambi]ii de}arte
}i invidii corozive, lumea merge inexo-
rabil înainte, demonstrând c@ suma bo-
ga]ilor }i s@racilor este întotdeauna
aceea}i, c@ secretul împlinirii umane
nu const@ în acumul@ri nelimitate in-

dividuale, ci în în]elepciunea }i m@-
sura cu care î}i însu}e}te }i con-
sum@ resursele limitate ale mediului
în care tr@ie}te. Astfel, po]i s@-]i do-
re}ti }i s@ te descurci cu mai pu]in,
po]i fi modest în limite rezonabile }i
acceptabile, dar în nici un caz s@rac
cu duhul. Oricât de pu]ini ar fi azi
cei care cred în acest simplu adev@r,
sper@m c@ nu e departe timpul când
to]i mai mul]i se vor împ@rt@}i din
el, izbutind s@ se vindece de anxie-
t@]ile dureroase legate de bani, bo-
g@]ie, s@r@cie.
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În mod paradoxal, îns@, tocmai aceast@
incompatibilitate a fost cea care a asi-
gurat dezvoltarea economic@ mondia-
l@, la vremea respectiv@; de}i ap@sa pu-
ternic asupra valorii dolarului, defici-
tul extern al Statelor Unite a alimentat
în mod constant pia]a mondial@ cu lichi-
ditate, ac]ionând totodat@, ca o con-
trapondere la excedentele comerciale
în cre}tere ale Japoniei }i Germaniei. 
În ce m@sur@ rela]iile descrise mai sus
mai func]ioneaz@ ast@zi? În mod sur-
prinz@tor, lucrurile se petrec aproxi-
mativ la fel, cu excep]ia faptului c@
valoarea dolarului nu mai este fix@,
ci fluctuant@. Întrebarea care ar tre-
bui pus@ este îns@ urm@toarea: în ce
m@sur@ mai este moneda american@
capabil@ s@ sus]in@ cre}terea glo-
bal@? S@ analiz@m câteva elemente:
În primul rând, Statele Unite }i-au
p@strat statutul de superputere eco-

nomic@. ”Exist@ un lider de neconte-
stat în economia mondial@, }i acesta
este SUA” – perora la sfâr}itul lunii
ianuarie pre}edintele George Bush, în
fa]a unui congres unde democra]ii au
preluat controlul dup@ o lung@ pe-
rioad@ de domina]ie republican@.
În al doilea rând, macroechilibrul mon-
dial continu@ s@ aib@ aceea}i structu-
r@: pe de o parte, deficitul SUA nu doar
s-a men]inut ridicat dar a atins cifre in-
credibile: circa 800 miliarde dolari în
2006, peste 4400 miliarde deficit cu-
mulat. Pe de alt@ parte, ]@ri precum
China, Taiwan-ul }.a au acumulat exce-
dente de balan]@ considerabile. 
În al treilea rând, dolarul continu@ s@
scad@ în valoare – la fel cum s-a în-
tâmplat în anii 1960 – în raport cu euro
}i alte monede, inclusiv yuanul chinez,
pe care autorit@]ile de la Beijing în-
ceac@ cu disperare s@-l men]in@ la un
nivel supraevaluat, spre a nu-}i peri-
clita competitivitatea exporturilor. Inte-
resant este faptul c@ din acest punct de
vedere, europenii s-au resemnat pen-
tru c@ oricum nu au putut face nimic
pentru a împiedica aceast@ tendin]@,
ce se men]ine înc@ de la declan}area
crizei irakiene în 2003. De fapt, euro-
penii sunt diviza]i: unii, precum minis-
trul francez de finan]e, Thiery Breton cer
cu insisten]@ mai mult@ „vigilen]@”
vizavi de aprecierea exagerat@ a euro
(1,33 dolari în februarie 2007, fa]@
de 1,28 dolari în noiembrie 2006);
al]ii, precum pre}edintele b@ncii cen-

trale a Olandei, Nout Wellink conside-
r@ cererea francez@ ca fiind un „r@s-
puns de tip pavlovian” la o evolu]ie
care în fapt, confirm@ cre}terea pu-
terii economice a Europei. 
În condi]iile de mai sus, este legiti-
m@ urm@toarea întrebare, pe care actual-
mente }i-o pun to]i anali}tii: ar putea
lumea de azi s@ prospere, f@r@ stimu-
lentul extraordinar care este deficitul
extern al SUA? Conform opiniei majo-
ritare, este pu]in probabil. Explica]ia
const@ în faptul c@ dolarul r@mâne
„punctul de sprijin” al economiei glo-
bale, moneda cu cea mai intens@ uti-
lizare în tranzac]iile interna]ionale. Nu
doar Japonia, Coreea }i celelalte ]@ri
asiatice (pentru a nu mai vorbi de
]@rile Americii Latine), dar chiar }i ma-
rile puteri europene ca Germania }i
Fran]a – al c@ror comer] se deruleaz@
mai ales în euro – utilizeaz@ dolarul în
circa o treime din rela]iile lor comer-
ciale. De asemenea, dolarii reprezint@
dou@ treimi din rezervele interna-
]ionale ale guvernelor lumii (dintre
care, aproximativ 2 miliarde revin Chi-
nei }i Japoniei). 
Un lucru este cert: dac@ alte fenomene
negative precum înc@lzirea global@, es-
caladarea terorismului etc. fac ca viito-
rul planetei s@ fie înv@luit în incertitu-
dine, o eventual@ abdicare a Statelor
Unite de la rolul de motor al dez-
volt@rii globale poate avea consecin]e
la fel de greu de previzionat. Dolarul
trebuie, deci, s@ r@mân@ puternic. 

%nt$lnirea de la Bretton-Woods 1944

dr. Sorin BURNETE

Ce mai înseamn@, ast@zi, dolarul?

Emil DDAAVVIIDD

S@r@cie, haine grele...



Recent, guvernul britanic a dat publicit@]ii
cifre legate de num@rul est-europenilor
sosi]i la lucru în Marea Britanie, din 2004
}i pân@ la începutul acestui an. Este unul
dintre subiectele comentate pe larg în
presa britanic@ actual@. Num@rul total
al esticilor sosi]i la lucru, dup@ marele
val al admiterii în UE din 2004, e de
579.000. Cifrele seci au fost ^ns@ inter-
pretate diferit de presa britanic@. Potrivit
BBC Rom$nia. THE DAILY TELEGRAPH
titra "ne inund@, ne asalteaz@", ^n timp
ce THE TIMES scria: "Marea Britanie
prime}te 20.000 de lucr@tori migran]i din
UE în fiecare lun@". THE DAILY TELE-
GRAPH ad@uga c@ 57 la sut@ sunt
b@rba]i, 82 la sut@ au între 18 }i 34 de
ani, 94 la sut@ nu au copii }i c@ 2000
primesc ajutoare sociale. Tabloidul THE
DAILY MIRROR estimeaz@ costul pro-
babil al ajutoarelor la 75 de milioane

de lire sterline. Oricum, pentru THE
DAILY MIRROR cifra cheie e de 700:
"num@rul est-europenilor care inund@
Marea Britanie s-a umflat la 700 pe zi".
Iar cifrele sunt de dinainte de intrarea în
UE a României }i Bulgariei, observ@
tabloidul. THE TIMES aminte}te îns@ c@
România }i Bulgaria au fost supuse unor
restric]ii. THE DAILY TELEGRAPH insista
asupra faptului c@ num@rul esticilor sosi]i
în ultima jum@tate a lui 2006, mai mare
în compara]ie cu aceea}i perioad@ a anu-
lui 2005 "pare a fi un fenomen polonez"
}i public@ un reportaj despre via]a
mul]ilor polonezi din Crewe, un or@}el
anodin din Cheshire. Într-o analiz@ con-
sacrat@ problemei, THE GUARDIAN se
a}teapt@ la noi confrunt@ri politice pe
tema imigra]iei, în care opozi]ia va spune
c@ laburi}tii au pierdut controlul, iar
ace}tia î}i vor acuza rivalii c@ adopt@
agenda presei tabloide }i noteaz@ c@ e
vorba de o confruntare mai veche:
"Adev@rul ciudat e c@, de zeci de ani,
politicienii au dat gre} în încercarea de
a crea un consens corect }i durabil în
aceast@ chestiune, oscilând între libera-

lismul excesiv sau duritatea excesiv@ (...)
Toate ]@rile bogate au nevoie de migran]i
(...) b@trânele ]@ri europene sunt ca
vechea sta]iune englezeasc@ Bourne-
mouth - bogat@, înaintat@ în vârst@ }i
înconjurat@ de s@r@cime."
%n ciuda rumorii realizate de pres@,
situa]ia se prezint@ altfel la nivelul comu-
nic@rii ^ntre guvernele celor dou@ ]@ri.
Vicepremierul Marii Britanii, John Pres-

cott, aflat într-o vizit@ oficial@ la Bucu-
re}ti, s-a întâlnit recent cu pre}edintele
Traian B@sescu. Potrivit Pre}edin]iei, cei
doi au discutat, în principal, despre acce-
sul cet@]enilor români pe pia]a for]ei de
munc@ din Marea Britanie.În acest con-
text, pre}edintele B@sescu a vorbit despre
necesitatea adapt@rii, în cel mai scurt
timp, de c@tre autorit@]ile de la Londra,
a legisla]iei cu privire la circula]ia for]ei

de munc@. Acest lucru ar permite - a
spus Traian B@sescu - ca cet@]enii ro-
mâni s@ aib@ acelea}i dreptui ca }i
cet@]enii din celelalte 10 noi state mem-
bre ale Uniunii Europene. Autorit@]ile bri-
tanice vor reevalua, peste un an, m@-
surile restrictive impuse cet@]enilor româ-
ni pe pia]a muncii din Marea Britanie,
a anun]at, miercuri, vicepremirul britanic
John Prescott, în cadrul unei întâlniri
avute cu ministrul român de interne,
Vasile Blaga. În acela}i timp, Departa-
mentul pentru Munca în Str@in@tate a
anun]at c@ Germania va men]ine, cel
pu]in timp de doi ani, restric]ii privind
accesul cet@]enilor români pe pia]a mu-
ncii.Restric]iile se aplic@ deta}@rii lucr@-
torilor în sectoare, precum construc]ii }i
domeniile care au leg@tur@ cu acesta,
cur@]enie industrial@ }i activit@]i de de-
cora]iuni interioare.Românii vor avea îns@
- fa]@ de cet@]enii altor state, care nu
fac parte din Uniunea European@ - un
acces privilegiat pe pia]a muncii din
Germania, dac@ aplic@ pentru slujbe care
necesit@ cel pu]in trei ani de formare
profesional@.

A}a cum scriam }i în articolele pre-
cedente, România a fost una dintre
pie]ele cu un procent ridicat de pira-
terie a softurilor. Acela}i lucru a fost
sus]inut }i la întâlnirea ce l-a avut în
centrul aten]iei pe co-fondatorul com-
paniei Microsoft, Bill Gates, cu ocazia
inaugur@rii, la Bucure}ti, a Microsoft
Support Center }i a lans@rii sistemu-
lui de operare Windows Vista }i a
pachetului Office 2007.
Evenimentul s-a desf@}urat, în urm@
cu doar câteva s@pt@mâni, în prezen-
]a pre}edintelui Traian B@sescu }i a
premierului C@lin Popescu T@riceanu,
}i marcheaz@, totodat@, cei zece ani
de activitate a Microsoft în România.
Un subiect relatat cu poft@ de pres@,
înainte de scandalul referendumurilor,
a fost faptul c@ Traian B@sescu }i-a
permis s@-i spun@ lui Bill Gates c@
piratarea programelor Microsoft a
fost, "la începutul anilor ’90, o inves-
ti]ie în prietenia fa]@ de compania
american@ }i de Bill Gates în edu-
carea tinerei genera]ii".
Foarte mul]i ne amintim c@, în aceea
perioad@, între posesorii de calcula-
toare circula nestingherit Windows
3.0, pe care to]i îl instalam, pentru
a putea rula diverse softuri. Trebuie
specificat c@, în acea perioad@, Ro-
mânia nu avea legisla]ie în domeniu,
care s@ restrâng@ aceste gesturi.
Putem fi îns@ siguri c@ Bill Gates avea
informa]ii suficiente despre procen-
tele de piraterie din Europa Central@
}i de Est. Mai exact, o s@ prezentam

datele care circulau la acea vreme.
Conform Business Software Alliance
(BSA), în 1994, piratarea în România
era de 95&, iar în Statele Unite de
31&. Conform aceluia}i document,
procentul de piratare software era, în
2005, în România de 72&, ceea ce
corespundea unei pagube de 111 mi-
lioane de dolari, în China de 86&, cu
o pagub@ de 3884 milioane dolari, în
timp ce în USA piratarea de 21&
aducea pagube de 6895 milioane
dolari, adic@ de 62 de ori mai mari
decât în România.
Se poate estima c@ paguba adus@
Microsoftului era, fa]@ de num@rul de
calculatoare existent la noi în 1994,
de 1000 de ori mai mic@ decât cea
adus@ de piratarea american@. 
România s-a obligat mai târziu s@
introduc@ legisla]ia copyrightului }i -
în consecin]@ - a adoptat Legea nr. 8
din 14 martie 1996. Legea dreptului
de autor }i a drepturilor conexe a fost
adoptat@ în România, doar în 1996,
pân@ atunci piratarea unui program
nu înc@lca legea. 
Conform unor principii de drept, o
lege nu ac]ioneaz@ retroactiv }i tot ce
nu e interzis printr-un act normativ e
permis. Deci, pân@ la intrarea în vi-
goare a respectivei legi, piratarea
unui program nu putea fi incriminat@
pe teritoriul României. Totu}i, Micro-
soft ar fi putut începe o ac]iune în
instan]@ împotriva pirateriei, bazându-
se pe legea drepturilor de autor, dar
nu a f@cut-o, deoarece, pe de-o parte,
compania câ}tiga profituri conside-
rabile, iar pe de alt@ parte era foarte
important, ca la aceea dat@, Micro-
soft s@-}i creasc@ aria de dominare
împotriva concurentului Linux. 
Dar, s@ revenim la cadrul legal ce
este acum reprezentat de Legea nr.
8 din 1996, privind dreptul de autor
}i drepturile conexe, a fost modifi-
cat@ semnificativ prin Legea nr. 285
din 23 Iunie 2004, care a fost pu-
blicat@ în Monitorul Oficial, în 30 Iunie
2004, }i a intrat în vigoare la 30 de zile

de la publicare. Legea este rezultatul
unor dezbateri }i discu]ii de peste 10
luni, dezbateri la care “BSA” Româ-
nia a participat activ.
Programele pentru calculator sunt strict
protejate de noua lege – instalarea, sto-
carea, rularea sau executarea, afi}a-
rea ori transmiterea în re]ea a unui
program pentru calculator, f@r@ autori-
zarea titularului dreptului de autor
(f@r@ licen]@) reprezint@ infrac]iune }i
se pedepse}te cu închisoare de la 1
la 4 ani, sau cu amend@ de la 100
de milioane de lei la 400 de milioane
de lei, de aici }i anun]ul c@ sunt 400
de milioane de motive pentru a
achizi]iona un soft legal.
Legea consider@, de asemenea, in-
frac]iuni }i o serie de alte fapte -
realizarea, în scopuri comerciale, cu
orice mijloace }i în orice mod, de
m@rfuri pirat (copii ale programelor
pentru calculator, realizate f@r@ con-
sim]@mântul titularilor de drepturi de
autor); importul, tranzitul sau orice
alt@ modalitate de introducere de m@r-
furi pirat pe pia]a intern@; distribuirea
sau de]inerea, în scopuri comerciale,
de m@rfuri pirat în magazine speciali-
zate în distribuirea de programe pen-
tru calculator; depozitarea }i trans-
portul, în scopuri comerciale, de m@r-
furi pirat; închirierea de m@rfuri pirat,
precum }i oferirea spre vânzare sau
închiriere a acestora, prin anun]uri
publice ori prin mijloace electronice
de comunicare (de exemplu, trimi-
terea de e-mailuri cu oferte de CD-
uri pirat este infrac]iune, conform
acestui text de lege).
Legea protejeaz@ }i circula]ia produ-
selor originale – astfel, distribuirea,
importul sau închirierea de programe
pentru calculator originale sunt activi-
t@]i supuse autoriz@rii titularului de drep-
turi de autor; în lipsa acestei autoriz@-
ri, faptele men]ionate devin infrac]iuni.
Titularii ale c@ror drepturi au fost în-
c@lcate pot pretinde repararea preju-
diciului calculat, potrivit normelor le-
gale; în cazul în care prejudiciul nu poate

fi determinat în acest fel, ace}tia pot
pretinde acordarea de desp@gubiri re-
prezentând triplul remunera]iilor care
ar fi fost legal datorate pentru tipul
de utilizare ce a f@cut obiectul faptei
ilicite. De asemenea, titularii drep-
turilor înc@lcate pot cere instan]ei de
judecat@ s@ dispun@ distrugerea echi-
pamentelor }i a mijloacelor aflate în
proprietatea f@ptuitorului, a c@ror des-
tina]ie unic@ sau principal@ a fost aceea
de producere a actului ilicit, scoate-
rea din circuitul comercial, prin confis-
care }i distrugere, a copiilor efectuate
ilegal, precum }i publicarea în mijloace
de comunicare în mas@ a hot@rârii in-
stan]ei de judecat@, pe cheltuiala celui
care a s@vâr}it fapta. Sunt populare
acum imaginile în care buldozerele
sf@râm@ gr@mezi de CD-uri pirat.
Acest act normativ consider@ contra-
ven]ii faptele de distribuire, comer-
cializare sau închiriere neautorizat@
de programe pentru calculator, adic@
desf@}urarea de astfel de activit@]i cu
înc@lcarea obliga]iei de înregistrare în
Registrul Programelor de Calculator,
organizat }i administrat de Oficiul
Român pentru Drepturile de Autor
(www.orda.ro).
“BSA” – organiza]ie lider în comba-

terea pirateriei software – este anga-
jat@ în oferirea de suport pentru orice
persoan@ sau grup interesat. Serviciul
BSA Infoline a primit, pe parcursul anu-
lui 2005, un num@r de 69.739 apeluri
la nivel european, dintre care 2000 din
România. Împotriva a 9.501 compa-
nii din Europa, dintre care 500 din
România, au fost ini]iate investiga]ii
de natur@ judiciar@.
Bill Gates a trecut elegant peste
remarcile la piraterie, care nu erau de
„bon ton”, }i a îndreptat discu]ia spre
orizonturi, considerând c@ investi]iile
în sectorul IT în România se vor dez-
volta }i mai puternic, odat@ cu ade-
rarea la Uniunea European@. "Faptul
c@ România s-a al@turat Uniunii Euro-
pene ne d@ speran]a c@ investi]iile
vor fi din ce în ce mai importante,
iar unul dintre sectoarele importante
este cel al IT", spunea Gates. De ase-
menea a remarcat calitatea înv@]@-
mântului românesc }i speciali}tii pe
care îi are România în sectorul IT.
Conform cu declara]iile reprezentan-
tului Business Software Alliance
(BSA), rata anual@ a pirateriei soft-
ware în România va sc@dea, urmând
s@ ating@, la sfâr}itul acestui an, o
cot@ sub 60&.

dr. R@zvan Sorin {ERBU

VINERI 2  MARTIE 2007 3PIA[A  MUNCI              COPYRIGHT

Pirateria în România

Iulia NAGY

O dubl@ viziune:O dubl@ viziune:

DDuupp@@  ccee  ssuubbiieeccttuull  rreeffeerriittoorr  llaa  rreessttrriicc]]iiiillee  iimmppuussee  RRoomm$$nniieeii  pprriivviinndd  mmiiggrraa]]iiaa  ffoorr]]eeii  ddee  mmuunncc@@  ̂̂nn  AAnngglliiaa  ss-aa  ̂̂nncchhiiss,,  pprreessaa
bbrriittaanniicc@@  aa  gg@@ssiitt  nnooii  ttiittlluurrii  bboommbbaassttiiccee  pprriivviinndd  ““iinnvvaazziiaa””  eessttiicciilloorr  ^̂nn  MMaarreeaa  BBrriittaanniiee..  AAssttaa  ^̂nn  ttiimmpp ccee  aacceeeeaa}}ii  ““iinnvvaazziiee””
eessttee  vv@@zzuutt@@  ccuu  aall]]ii  oocchhii  llaa  nniivveelluull  ccoommuunniicc@@rriiii  iinntteerr-gguuvveerrnnaammeennttaallee::  ooffiicciiaalliitt@@]]iillee  bbrriittaanniiccee,,  ccaa  }}ii  cceellee  ggeerrmmaannee,,  ssee
gg$$nnddeesscc  llaa  rreeeevvaalluuaarreeaa  ccrriitteerriiiilloorr,,  ppeennttrruu  aa  pprriimmii  mmaaii  mmuull]]ii  rroomm$$nnii  llaa  mmuunncc@@..

“Invazia” esticilor europeni, în Anglia
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Se pare c@ promovarea strict@ a unor
exclusivisme produce efecte dintre cele
mai consistente negativ, una dintre ca-
racteristicile importante ale politicilor eco-
nomice constând nu atât în inflexibili-
tatea lor, în general nedorit@, ci, mai ales,
în suple]ea lor, elementul foarte apreci-
at. A}adar, putem avea încredere în „evi-
den]e”, dar cu pruden]a necesar@...
S@ urm@rim, astfel, cazul concret al con-
curen]ei, în spe]@ al rolului fondator al
concuren]ei ce ar justifica, printre altele,
primatul liberului schimb în economie.
Este vorba de una dintre cele mai vechi
dezbateri ale gândirii economice mo-
derne. Chestiunea nu este îns@ atât în
a crede c@, în anumite circumstan]e }i
pentru a accede la rezultate particulare,
concuren]a permite coordonarea ac]iu-
nilor unora }i altora. Prezentat@ astfel,
problema este bine ancorat@ în real. Ea
ridic@ semne de întrebare, îns@, atunci
când concuren]a este, indiferent de cir-
cumstan]e, privit@ ca o dogm@, ca ceva
infailibil, prezint@ un caracter absolut care
transcede problema condi]iilor concrete
în care concuren]a se desf@}oar@ }i care,
este posibil ca uneori, s@ îi pun@ sub
semnul îndoielii necesitatea.
Potrivit profesorului Jacques Sapir, de

la {coala de înalte studii de }tiin]e so-
ciale din Paris, „originea acestei dogme
în concuren]@ se afl@ în gândirea fonda-
torilor Economiei Politice clasice din se-
colul al XVIII-lea”, în spe]@ David Hume,
Bernard de Mandeville }i Adam Smith.
Ei au urm@rit s@ demonstreze c@ con-
curen]a între activit@]ile individuale, chiar
în condi]iile obiectivelor cele mai ego-
iste, duce în mod spontan la un rezul-
tat pozitiv pentru colectivitate. Acesta
este sensul primei teorii generale a
liberului schimb elaborat@ de Hume, al
„Fabulei albinelor” („Fable des abilles”),
lucrarea scris@ de Mandeville precum }i
al faimoasei „mâini invizibile” a intere-
sului personal al indivizilor în confruntare
unii cu al]ii ce ghideaz@ dezvoltarea,
teorie elaborat@ de Adam Smith. Argu-
mentele acestor trei autori nu rezist@,
toate, scrie Jacques Sapir, în fa]a unui
examen al realit@]ilor. S@ vedem. Teoria
echilibrului automat al comer]ului inter-
na]ional elaborat@ de Hume, reluat@ cu-
vânt cu cuvânt de sus]in@torii Organi-
za]iei Mondiale a Comer]ului, are la baz@
unele ipoteze nerealiste. De exemplu, cea
a unei informa]ii automate }i perfecte
asupra pie]ei, a actorilor economiei. Dar
}i cea a unor ajust@ri instantanee }i f@r@
costuri atât între ofert@ }i cerere, cât }i
în sânul cererii }i al ofertei, ipotez@ spri-

jinit@, la rândul ei, pe supozi]ia potrivit
c@reia bunurile }i serviciile sunt în în-
tregime substituibile unele cu altele atât
din punct de vedere al agentului eco-
nomic care cere cât }i al celui care ofer@.
Teza lui Mandeville, dup@ care „vi]iile”
private (egoismul, ambi]ia }.a.) re-
prezint@ mereu factori de progres care
se transform@, de o manier@ neinten-
]ionat@, în virtu]i colective, o putem con-
sidera, uneori, o pur@ construc]ie litera-
r@. Iar în ceea ce-l prive}te pe Adam
Smith, potrivit unor p@reri, el nu demon-
streaz@, îndeajuns, iar nu îndeajuns de
conving@tor, mecanismul „mâinii invizi-
bile”, teza respectiv@ putând fi interpre-
tat@ }i „ca o apologie religioas@ a unei
tentative de construc]ie a unui discurs
}tiin]ific”.
„Pretinzând c@ formuleaz@ legi cuasi na-
turale, cei trei autori, unul mai celebru
decât cel@lalt, au urm@rit, în fapt, obiec-
tive politice”, scrie acela}i J.Sapir. Hume,
de exemplu, urm@rea s@ arate c@ liberul
schimb, în m@sura în care se finalizeaz@
în fericirea tuturor, f@cea, practic, inutile
conflictele între state. Pentru Mandeville
}i Smith, organizarea spontan@ produs@,
dezvoltat@, stimulat@ de c@tre concuren]@,
ar fi permis eliminarea despo]ilor lumi-
na]i – al c@ror rol fusese sus]inut de
c@tre fiziocra]i – }i a arbitrariului lor. „Nu

putem decât s@ încerc@m o mare sim-
patie pentru pacifismul lui Hume pre-
cum }i pentru respingerea despotismu-
lui de c@tre Mandeville }i Smith, mai re-
leva Sapir, dar nu trebuie s@ confund@m
instrumentalizarea bine inten]ionat@ a
unui discurs pseudo}tiin]ific cu o veri-
tabil@ demonstra]ie”. F@r@ s@ fim întru-
totul de acord cu Jacques Sapir, apre-

ciem c@ merit@ reflectat asupra acestor
spuse. În fond, }i Hume, }i Mandeville
}i Smith }i-au elaborat teoriile despre
concuren]@ în anume împrejur@ri con-
crete, iar transformarea lor în dogme ar
avea de suferit, atunci când, în alte tim-
puri, poate, acestea nu s-au mai întrunit,
nu se mai întrunesc, fiind necesar ca in-
stitu]iile s@ intervin@ (va urma).

Dan POPESCU

Concuren]a ^ntre “mit” }i “realitate”....

continuare  din  pagina  1
Astfel, în decembrie 1997, la Kyoto,
în Japonia, un num@r important de
]@ri au finalizat acest acord, denumit
"Protocolul de la Kyoto", care stabi-
le}te regulile de punere sub control a
gazelor ce determin@ efectul de ser@ al
Terrei. Prin acest protocol, ]@rile indus-
trializate accept@ obiective cu statut
de lege pentru reducerea treptat@ pân@
în 2012 a emisiilor celor }ase gaze
cu efect de ser@ (precum dioxidul de
carbon, metanul, protoxidul de azot, ga-
zele fluorurate) cu 5&, fa]@ de nivelul
din 1990. Pentru a intra în vigoare, pro-
tocolul trebuia ratificat de cel pu]in
55 de ]@ri, care s@ produc@ 55& din
emisiile globale de dioxid de carbon.
Aceast@ ultim@ condi]ie a fost înde-
plinit@, la sfâr}itul anului 2004, prin ra-
tificarea Protocolului de c@tre Rusia,
]ar@ responsabil@ pentru 17,4& din emi-
siile de gaze de ser@. A}adar, con-
form procedurii, odat@ cu împlinirea
a 90 de zile de la semnarea de c@tre
Rusia, la 16 februarie 2005, acordul
a intrat în vigoare. 
Printre ]@rile participante, }i care au rati-
ficat acest acord, reg@sim: China, Ja-

ponia, Canada, membrii Uniunii Euro-
pene, protocolul fiind cel mai constrân-
g@tor dintre numeroasele acorduri mon-
diale, existente în prezent, privind mediul. 
Referindu-ne la Protocolul de la Kyoto,
acord la nivel mondial, am putea spune
c@ acesta a intrat cu greu în func]iune,
deoarece numero}i actori de pe scena
economic@ }i politic@ iau înc@ în con-
siderare beneficiile actuale, înc@lcând
astfel chiar ideea unei dezvolt@ri durabile
spre care cu to]ii tindem. Acordul de la
Kyoto, din 1997, a intrat în vigoare dup@
semnarea de c@tre Rusia, dar trebuie
men]ionat faptul c@ unele state, printre
care SUA si Australia, ]@ri bogate, pu-
ternic poluante, refuz@ în continuare li-
mitarea emisiilor nocive }i asumarea res-
ponsabilit@]ilor în acest context. 
Schimb@rile climatice sunt reale! În seco-
lul trecut, temperatura medie global@ a
crescut cu 0,60 Celsius, iar în secolul
viitor speciali}tii estimeaz@ cre}teri de
1,40 pân@ la 5,80. Aceast@ înc@lzire a
fost cauzat@ de cre}terea cantit@]ii de
gaze cu efect de ser@ în atmosfer@, care
la rândul s@u a fost provocat@ de activi-
tatea uman@. Tot mai mul]i oameni mor
din cauza secetei, a furtunilor }i inun-
da]ilor, a alunec@rilor de teren, nume-
roase ]@ri au înregistrat }i din p@cate

vor înregistra pierderi economice, uma-
ne }i de mediu enorme. Reac]iile ex-
treme ale vremii, de la inunda]ii, furtu-
ni la valuri de canicul@, vor continua s@-
}i fac@ sim]it@ prezen]a, sporind nu
doar frecven]a acestora, dar }i intensi-
tatea cu care vor „lovi”. 
Schimb@rile climatice provocate de om

î}i fac sim]it@ prezen]a din ce în ce mai
mult, iar efectele acestora sunt din ce
în ce mai perverse }i diverse, acestea
afectând nu doar comunit@]i locale, ci pro-
voac@ efecte extrem de grave la nivel
mondial, speciali}tii precizând c@ într-un
viitor din p@cate nu prea îndep@rtat, la
o cre}tere medie a nivelului oceanelor,
milioane de oameni vor fi afecta]i direct
de inunda]ii, iar ora}e risc@ s@ fie scu-
fundate total sau par]ial. 
Dar, ce se va întâmpla dup@ anul 2012?
Comunitatea interna]ional@ care se pre-
ocup@ de schimb@rile climatice a înce-
put deja c@utarea unor r@spunsuri pen-
tru situa]ia de dup@ anul 2012, an în
care se a}teapt@ s@ fie atinse obiectivele
de reducere a emisiilor de gaze cu efect
de ser@ men]ionate în cadrul Proto-
colului de la Kyoto. 
Dl Stavros Dimas, Comisarul European
pentru Mediu este un sus]in@tor vehe-
ment al acestui subiect, având întâlniri
cu reprezentan]i ai guvernului american
}i nu numai, pentru a g@si solu]ii la
nivel mondial pentru o situa]ie care ne
prive}te pe noi to]i. Se dore}te g@sirea
unor noi m@suri privind schimb@rile cli-
matice }i problemele legate de mediu.
Comisarul Dimas, declara, recent, c@
observ@ “cu satisfac]ie, c@ în SUA se

intensific@ interesul pentru utilizarea schim-
bului de drepturi de emisie, ca instru-
ment esen]ial pentru limitarea emisiilor
de gaze cu efect de ser@”. 
De asemenea, o nou@ campanie euro-
pean@ se contureaz@, o companie intitu-
lat@ “Voi controla]i schimb@rile climati-
ce!”, în cadrul c@reia speciali}ti meteo-
rologi }i prezentatori meteo de televizi-
une ne vor reaminti faptul c@ activitatea
uman@ este responsabil@ }i fiecare indi-
vid poate contribui la combaterea schim-
b@rilor climatice, prin ac]iuni simple care
vizeaz@ un consum mai redus de ene-
rgie, reciclarea de}eurilor etc. 
Pân@ în acest moment, dou@ direc]ii
principale s-au propus, }i anume: extin-
derea ariei geografice de ac]iune }i im-
plementare a proiectului, cu angajamen-
te clare pentru toate statele lumii, inclu-
siv cele care nu sunt implicate în pre-
zent; }i extinderea perioadei, }i dup@ anul
2012, dac@ este posibil pân@ la înde-
plinirea deplin@ a obiectivelor propuse. 
Îns@, schimb@rile climatice au reprezen-
tat }i vor reprezenta un subiect aparte,
iar dezbaterile constituie un apel c@tre
con}tientizarea amenin]@rilor schimb@-
rilor climatice, un apel c@tre mobilizarea
comunit@]ii }tiin]ifice în domeniul cer-
cet@rii, }i nu numai. 

Kyoto }i ce urmeaz@ dup@…
drd. Bianca TR~U{AN

David Hume, 1711-1776 Adam Smith, 1723-1790

Ora}ul Kyoto, vechea capital@ a Japoniei

Coresponden]@ din Grecia



VINERI 2  MARTIE 2007 5

c m
y b

c m
y b

c m
y b

c m
y b

FISCALITATE

În materie de evaziune fiscal@, agen]ii
economici, beneficiind adeseori de
consilierea speciali}tilor, au dovedit o
inventivitate prodigioas@ privind teh-
nicile }i metodele de eludare a fiscu-
lui, orientându-se îndeosebi spre do-
meniile comercializ@rii carburan]ilor,
alcoolului, ]igaretelor }i cafelei.
a). Principalul mod de operare în
acest domeniu îl reprezint@ firmele
"fantom@ ", definite ca fiind societ@]i
comerciale cu capital privat care nu
desf@}oar@ activitate la sediul social
declarat; sunt înfiin]ate în baza unor
documente false sau au fost cesio-
nate unor persoane pe baz@ de do-
cumente false ori, de}i desf@}oar@ acti-
vit@]i comerciale, nu întocmesc evi-
den]@ contabil@ }i nu achit@ obliga-
]iile la bugetul de stat }i bugetele
speciale.
De regul@, firmele "fantom@" au drept
asociat unic persoane cu vârst@ înain-
tat@ }i bolnave, cu infirmit@]i, cu ni-
vel de instruc]ie redus, tineri neex-
perimenta]i afla]i în dificult@]i finan-
ciare, care pentru o anumit@ sum@
de bani accept@ rolul de ter] expus,
scos "în fa]@" de cei care au conce-
put mecanismul fraudulos, persoane
care în cazul descoperirii fraudei sunt
puse în situa]ia de a r@spunde penal.
Adeseori, persoane condamnate pen-
tru s@vâr}irea unor infrac]iuni în cali-
tate de administrator de societate,

pentru a eluda dispozi]iile legale }i a-}i
continua activitatea infrac]ional@ s@-
vâr}ind fraude fiscale, au avut ini]ia-
tiva înfiin]@rii unor asemenea firme pe
care le-au administrat fie personal, în
temeiul unei împutemiciri emise de
asociatul unic, fie împreun@ cu aso-
cia]ii acestor firme. 
F@ptuitorii care nu au apelat la inter-
pu}i pentru a s@vâr}i actele de eva-
ziune fiscal@ au utilizat un alt mod de
operare destinat }tergerii urmelor acti-
vit@]ii infrac]ionale: cesionarea firme-
lor "problem@" (care au acumulat da-
torii importante fa]@ de buget sau
ter]e firme), cu obliga]ii }i documen-
te de eviden]@, unor persoane cu iden-
titate fals@ sau care au p@r@sit ]ara.
Utilizarea unor tehnici }i metode de
operare sofisticate care v@desc o supra-
calificare infrac]ional@, exploatare la ma-
xim a inadverten]ele mecanismelor eco-
nomico-financiare poate fi explicat@ prin
acumul@rile de "bani murdari" care au
permis, spre exemplu, conducerea
contabilit@]ii firmelor f@ptuitorilor de
c@tre exper]i contabili }i consilierea
acestora de fo}ti magistra]i.
b). Un mod de operare aflat în co-
nexiune cu firmele "fantom@" îl repre-
zint@ declararea ca valorificate pentru
lucr@ri agricole sau la export, prin
documente care atest@ fictiv aceast@
opera]iune, a produselor petroliere vân-
dute pe teritoriul României, benefici-
ind astfel de scutiri la plata accizelor,
T.V.A. }i a taxei de drum (M.T.R.).
c). Valorificarea "la pomp@" drept mo-
torin@, a combustibililor tip M., P. }i
ca benzin@ Premium I sau II a ben-
zinelor inferioare, în prejudiciul bene-
ficiarului final Substituirea produ-
selor petroliere este realizat@ de re-
gul@, prin tehnica "lan]ului de comer-
cializare" în care sunt implicate firme
"fantom@" care prezint@ documente
falsificate (certificate de calitate, avize
de înso]ire, facturi fiscale) agen]ilor
economici de]in@tori de sta]ii de dis-
tribu]ie a carburan]ilor.
Practica de urm@rire penal@ a relevat,
c@ aceste moduri de operare au fost

utilizate la scar@ na]ional@ de re]ele
cu structuri specifice criminalit@]ii orga-
nizate. Astfel, activit@]ile investigative
ale organelor judiciare au identificat o
re]ea de firme "fantom@" prin care s-au.
s@vâr}it importante fraude fiscale în
domeniul produselor petroliere, struc-
turat@ în dou@ grup@ri, punând în evi-
den]@ moduri de operare }i forme evo-
luate de criminalitate în sfera afacerilor.
a). Gruparea auxiliar@, coordonat@ de
cet@]eni str@ini, avea func]iunea de a
pune la dispozi]ia grup@rii principale
"servicii" de natur@ s@ faciliteze sus-
tragerea de la plata obliga]iilor fiscale
}i a taxelor vamale, de a sc@pa de ur-
m@rirea penal@, precum }i de a în-
}ela anumi]i parteneri de afaceri.
În esen]@, gruparea era specializat@
în înfiin]area }i înregistrarea firmelor
"fantom@", aprovizionarea cu impri-
mate }i }tampile aferente acestor fir-
me, pentru justificarea legal@ a pro-
venien]ei produselor petroliere în care
nu erau incluse obliga]iile fiscale. Con-
travaloarea produselor înscrise în do-
cumentele emise în numele acestor
societ@]i "fantom@" era achitat@ inte-
gral de membrii grup@rii principale în
contul firmelor "fantom@", sumele fiind
ridicate din banc@, în numerar, de c@tre
membrii grup@rii auxiliare }i restitui-
te oamenilor de afaceri care au efec-
tuat plata.
Prin acest procedeu obliga]iile fiscale
se acumulau la firmele "fantom@" care
având sedii fictive, precum }i asocia]i
cu identit@]i false, de origine str@in@,
nu puteau fi urm@rite. Totodat@, oa-
menii de afaceri care apelau la "ser-
viciile" prestate de re]ea erau în m@-
sur@ s@ fac@ dovada unei aparente
bune credin]e cu pl@]ile efectuate prin
b@nci, în condi]iile în care autorit@]ile
competente nu de]ineau probe despre
restituirea sumelor.
b). Gruparea principal@ era alc@tuit@ din
oameni de afaceri influen]i care, au
ob]inut importante profituri fraudu-
loase, beneficiind de "serviciile" pres-
tate de gruparea auxiliar@, având rolul
de a o finan]a }i de a proteja pe to]i

membrii re]elei, inclusiv prin corupe-
rea unor reprezentan]i ai autorit@]ilor
publice.
Între cele dou@ grup@ri ale re]elei era
asigurat@ o strâns@ conexiune prin per-
soane de leg@tur@, cu nume conspira-
tive }i identit@]i false, preocupa]i de
a nu l@sa urme privind implicarea lor
în afacerile ilicite.
Din examinarea modului de organi-
zare }i operare, a rezultat c@ re]eaua
se întemeia pe regulile unei organi-
za]ii criminale evoluate, constând în:
finan]area activit@]ilor criminale }i
reinvestirea unei p@r]i din profitul
ilicit pentru dezvoltarea afacerilor ile-
gale, coruperea unor func]ionari pu-
blici }i luarea unor m@suri de pro-
tec]ie împotriva deconspir@rii. 
Compartimentul A, falsificatori de do-
cumente oficiale, era compus din per-
soane de origine str@in@ }i român@,
speciali}tiîÎn domeniul tehnicii de cal-
cul care aveau sarcinile de a procu-
ra acte de identitate str@ine (pa}a-
poarte, permise de conducere auto),
legitima]ii de }edere temporar@ în Ro-
mânia }i de a le contraface prin în-
locuirea fotografiilor originale cu cele
ale persoanelor din compartimentul ope-
ratorilor în b@nci, modificarea datelor
de na}tere }i aplicarea unor }tampile
false ce atestau prelungirea dreptului
de }edere ^n România. Speciali}tii din
acest compartiment au falsificat de
asemenea, prin metoda tehnoredac-
t@rii computerizate, procuri notariale,
acte constitutive }i adi]ionale pentru
societ@]i comerciale, contracte de în-
chiriere a unor sedii pentru firme, ho-
t@râri judec@tore}ti }i alte documente
necesare înfiin]@rii, înregistr@rii }i des-
chiderii conturilor unor societ@]i co-
merciale "fantom@".
Compartimentul B, realizatori de firme
"fantom@", era compus din persoane
de origine str@in@, notari publici }i
func]ionari ai Camerei de Comer] }i
Industrie, având rolul de a înregistra
firmele "fantom@" în temeiul actelor
realizate de membrii compartimentu-

lui A }i a altor documente (acte con-
stitutive, traduceri, procuri etc.), în-
tocmite }i realizate notarial de mem-
brii s@i.
Compartimentul C, operatori în b@nci
sub identit@]i false, avea în compo-
nen]@ exclusiv persoane de origine
str@in@ care au intrat fraudulos în Ro-
mânia, f@r@ a avea reglementat legal
statutul de }edere sau care erau înre-
gistrate la Oficiul pentru Refugia]i,
sub identit@]i false. Sarcina acestora
era de a ridica în numerar cu spri-
jinul func]ionarilor bancari, sumele
de bani care erau restituite oamenilor
de afaceri ce le-au virat în conturile
societ@]ii "fantom@".
Compartimentul D, func]ionari ban-
cari, era alc@tuit exclusiv din func-
tionari ai b@ncilor, atra}i de liderii
retelei prin acte de coruptie. Rolul
acestora era de a facilita membrilor
compartimentului C deschiderea con-
turilor pentru firmele "fantom@", sub
diverse identit@ti, eliberarea în nu-
merar a sumelor transmise cu docu-
mente bancare de c@tre anumiti oa-
meni de afaceri, f@r@ a le solicita do-
cumente justificative (state de plat@,
borderouri de achizitii) privind modul
de utilizare a sumelor.
Compartimentul E, oameni de leg@-
tur@, avea în componen]@ persoane
de origine str@in@ }i român@ îns@rci-
nate cu asigurarea leg@turii între oa-
menii de afaceri }i gruparea ce pu-
nea în aplicare activit@tile de eludare
a legii fiscale, asigurând }i protec]ia
în fa]a autorit@]ilor.
Compartimentul F, oameni de afaceri,
alc@tuit din lideri zonali în domeniul
afacerilor, au fost atra}i în organiza-
tie de dorinta îmbog@]irii rapide. Rolul
acestora era de a investi în re]ea anu-
mite sume de bani reprezentând co-
misioane procentuale din sumele ru-
late prin b@nci, pl@ti destinate înfiin-
]@rii firmelor "fantom@" }i coruperii
func]ionarilor bancari sau din insti-
tu]ii publice care sprijineau }i asigu-
rau protec]ia re]elei.

drd. Maria POPA

Evaziunea fiscal@ în domeniul
comercializ@rii carburan]ilor

Al Capone, cel mai cunoscut gangster american
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De  la  c@m@tari  }i  pira]i,  pân@
la  mafio]ii  din  zilele  noastre

Tumultuoas@ }i misterioas@, istoria sp@-
l@rii banilor a prins r@d@cini, într-o epoc@
în care rigoarea normelor morale era
împins@ la paroxism, într-o e}uant@
tentativ@ de a rezista str@lucirii ade-
menitoare a "ochiului dracului". Viu }i
nebotezat, fenomenul sp@l@rii banilor
a înmugurit în epoca medieval@, când,
condamnat@ de Biserica Catolic@, ca-
m@ta era considerat@ o crim@, un p@-
cat capital, de o gravitate similar@ tra-
ficului cu droguri din ziua de ast@zi.
"Negustorii }i c@m@tarii anticipau teh-
nicile moderne de ascundere, trans-
ferare }i sp@lare a banilor. Când ne-
gustorii negociau împrumuturi pe
termen lung, umflau artificial rata de
schimb, suficient cât s@ acopere }i
plata dobânzilor, pretinzând c@ aces-
tea sunt un fel de recompens@ pen-
tru riscul asumat. Chiar dac@ ter-
menul de "sp@lare de bani" este de
dat@ relativ recent@, se poate aprecia
ca, atât timp c$t exist@ aceast@ ne-
voie de a masca anumite transferuri
financiare, fenomenul s-a produs la
acea dat@", spune Doru Bulata, repre-
zentantul Asocia]iei Romane a B@n-
cilor ^n Oficiul pentru Prevenirea }i
Combaterea Sp@l@rii Banilor din Ro-
mânia. Ingenio}i, c@m@tarii }i negus-
torii mai recurgeau la o tehnic@ de
ascundere a dobânzilor interzise: pri-
veau dobânda ca pe o penalizare pen-
tru întârzierile survenite ^n returnarea
sumelor împrumutate ^n baza unor
acorduri stabilite cu clien]ii lor. "To]i
c@m@tarii considerau dobânzile ca pro-
fituri reale, prin utilizarea a ceea ce,
^n prezent, se cheam@ firm@-fantom@.
Capitalul era împrumutat unei com-
panii, apoi retras sub forma de profit,
}i nu de dobânda la împrumut, de}i,
^n realitate, nu se realizase nici un fel
de profit. Toate aceste trucuri, prin
care se urm@rea ^n}elarea autoritari-
lor biserice}ti au, ^n prezent, echiva-

lent ^n tehnicile de sp@lare a banilor",
explica Bulata. 

Pira]ii au inventat paradisurile fiscale 
Formele primare de sp@lare a bani-
lor descrise mai sus au evoluat cu
timpul, ducând la ceea ce mul]i cred
c@ este o inven]ie a epocii moderne:
paradisurile fiscale.
Oper$nd ^ntre Europa }i America,
pira]ii secolului al XVII-lea au fost
primii utilizatori ai paradisurilor fis-
cale, care nu erau altceva decât lo-
curile ^n care ei î}i depuneau averile
precum cucul ou@le. Ap@ruse chiar o
competi]ie ^ntre statele mediteraneene
^n atragerea averilor pira]ilor, folosite
uneori }i drept "moned@ de schimb"
pentru întoarcerea lor acas@. Datele
istorice, puse la dispozi]ie de oficialul
ARB, arat@ c@ un eveniment produs
^n 1612 poate fi considerat primul
caz de amnistie a profiturilor ilegale:
Anglia oferea, pira]ilor care-}i aban-
donau meseria, atât libertatea deplin@,
c$t }i dreptul de a-}i p@stra banii. 
O idee redescoperit@ }i aplicat@ trei
secole mai târziu de unele state con-
temporane ^n lupta cu trafican]ii de
droguri. %n materia sp@larii banilor,
istoria arat@ c@ bazele acestui feno-
men complex au fost puse cu multe
secole ^n urm@, ceea ce a urmat
fiind mai mult o adaptare modern@ a
unei "piese clasice". Confiscarea averi-
lor, ^n cazul ^n care acestea aveau
origine criminal@, este un exemplu ^n
acest sens, legile moderne ce facili-
teaz@ aceste opera]iuni avându-}i r@-
d@cinile ^n tradi]iile britanice ^n do-
meniul dreptului cutumiar. Ini]ial, majo-
ritatea confisc@rilor erau pedepse apli-
cate mai degrab@ din motive politice
decât economice, ca }i ^n societatea
modern@, ele fiind, de multe ori, de-
terminate de dorin]a de a spori ave-
rea Coroanei. 

Regele  Chicago-uului  intr@  ̂n  scen@  

Cu timpul, e}arfele rebele s-au trans-
format ̂n gulere albe, iar pira]ii s-au re-
^ncarnat ^n mafio]ii începutului de se-
col dou@zeci. Prohibi]ia acelor ani i-a
hr@nit pe cei care aveau s@ creeze un
adev@rat cult ^n rândul lumii interlope. 
Regele Chicagoului, celebrul mafiot Al-
phonse Capone, a r@mas ^n istorie ca
fondatorul unei organiza]ii criminale
ce rula anual 100 de milioane de do-
lari. Pentru a li se }terge urma, banii
murdari ob]inu]i din afacerile ilegale
cu alcool erau folosi]i ^n sp@l@torii chi-

mice. De aici s-a n@scut }i expresia
"sp@lare de bani", folosit@ ulterior pen-
tru a defini toate opera]iunile ilegale
prin care se ob]ineau "bani negri".
Nici Capone }i nici acoli]ii s@i nu au
putut fi dovedi]i c@ sp@lau bani. Dup@
îndelungi încerc@ri, autorit@]ile ameri-
cane au trebuit s@ se mul]umeasc@
cu infrac]iunea de evaziune fiscal@,
singura sub care au putut fi "umfla]i"
celebrii mafio]i.
Pe lista celebrit@]ilor de la acea dat@
figureaz@ }i polonezul Maier Suchowl-
jansky - "americanizat" ca Meyer Lan-
sky -, considerat geniul financiar al cri-
mei organizate din New York. Alian]a sa
cu personaje faimoase din clanurile
mafiote, conduse de evrei }i italieni, a
pus bazele crimei organizate din SUA,
pentru cinci decenii la rând. Unul din-
tre prietenii s@i a fost renumitul "Bugsy"
- cel care a pus bazele imperiului jo-
curilor de noroc din Las Vegas.
Lansky }i-a r@spândit milioanele de
dolari ^n conturile b@ncilor din Elve-
]ia, America de Sud, Hong Kong }i
Israel }i a fost printre "pionierii parte-
neriatului stat-privat", guvern-clan. El
a în]eles c@, pentru a exista, crima
organizat@ trebuie s@ lucreze "^n coo-
perare cu oficiali guvernamentali fle-
xibili". Considerat "sfântul patron" al
afacerilor de sp@lare de bani, Lansky
a murit, ̂ n 1983, ca un adev@rat "erou":
nu a f@cut nici o zi de închisoare
pentru milioanele de dolari sp@late ^n
numele Mafiei }i a învins statul ame-
rican ^n toate procesele de evaziune
fiscala ce i-au fost intentate. Exper]ii
^n sp@larea banilor nu au reu}it s@
descâlceasc@, nici acum, toate i]ele
mecanismelor sofisticate folosite de
Lansky. 
Unele - precum cele din Cuba }i
Bahamas - nu au fost niciodat@
detectate, astfel c@ s-a ajuns la con-
cluzia c@, cel mai probabil, o parte
din bani nu s-au întors niciodat@ ^n
economia american@. 

"O  sp@lare"  c$t  PIB-uul  Fran]ei

Impoten]a guvernelor de a lupta cu
opera]iunile de sp@lare a banilor din
ce ^n ce mai elaborate a dus la mul-
tiplicarea acestora }i, implicit, a su-
melor rulate cu ajutorul lor. Spe-
ciali}tii ^n domeniu au ajuns la con-
cluzia c@ globalizarea }i tehnica mo-

dern@ sunt m@nu}a perfect@ pentru
sp@l@torii de bani ai acestui secol. Din
estim@rile Grupului de Ac]iune Finan-
ciar@ împotriva Sp@l@rii Banilor, pe
anul 2001, "banii negri" ob]inu]i din
prostitu]ie, droguri, traficul cu arme
}i corup]ie au ajuns s@ egaleze PIB-
ul Frantei - 1500 de miliarde de do-
lari. Fenomenul sp@l@rii banilor a
explodat ^n ultimii zece ani, atingând
apogeul, odat@ cu atacurile teroriste
din 11 septembrie anul trecut. Tot ceea
ce a urmat a adus o schimbare radi-
cal@ ^n abordarea opera]iunilor finan-
ciare care au f@cut posibil atacul
asupra SUA. Îngrijorate de for]a }i
r@spândirea re]elelor financiare ce ali-
menteaz@ grup@rile teroriste, guver-
nele statelor occidentale au luat m@-
suri de înghe]are rapid@ a conturilor
tuturor persoanelor aflate pe lista nea-
gr@, întocmit@ de autorit@]ile america-
ne }i de supraveghere atent@ a opera-
]iunilor bancare suspecte.

Circuitul "banilor negri" nu a ocolit Ro-
mânia. Doru Bulata, membru ^n Ofi-
ciul de Prevenire }i Combatere a
Sp@l@rii Banilor din România, declara
c@ "tendin]ele sunt axate pe în}el@-
ciune ^n domeniul financiar-bancar,
contraband@" }i alte activit@]i ilicite,
derulate prin firme-fantom@. Cifrele
oficiale arat@ c@, ^n 2000, sumele im-
plicate ^n circuitul sp@l@rilor de bani
se ridicau la 800 de milioane de
dolari, iar ^n 2001 la circa 700 de
milioane de euro. Depistarea circui-
telor financiare este un proces labo-
rios, ^n care sunt implicate mai multe
institu]ii. Chiar dac@ ultimul cuvânt ^n
materie îl are oficiul, singurul ^n m@-
sur@ s@ stabileasc@ daca suspiciunile
legate de un caz sau altul sunt înte-
meiate, ac]iunea sa se opre}te la poar-
ta Parchetului de pe lâng@ Curtea Su-
prema de Justi]ie. Aceasta este, ast@zi,
ultima frontiera a celor care între]in
}i alimenteaz@ malaxorul banilor negri.

drd. C@t@lin NICOLESCU

1. Cel mai eficient mecanism de sp@lare a banilor este cel care imit@ mode-
lele }i comportamentele tranzac]iilor legitime. Cu cât asem@narea cu acestea
este mai mare, cu atât riscul descoperirii mecanismului de sp@lare a banilor
este mai mic. 
2. Cu cât activit@]ile ilegale sunt mai bine integrate ^n economia legal@, cu
atât este mai redus@ separarea lor institu]ional@ }i func]ional@, }i mai dificil
de depistat sp@larea banilor. 
3. Cu cât este mai sc@zut raportul dintre fluxurile ilegale fa]@ de cele legale printr-
o institu]ie economic@, cu atât mai dificil@ va fi detectarea sp@l@rii banilor.
4. Cu cât este mai mare propor]ia "serviciilor" fa]@ de bunuri fizice din orice
economie, cu atât mai u}or pot fi desf@}urate opera]iunile de sp@lare a ba-
nilor ^n acea economie. 
5. Cu cât structura economic@ de produc]ie }i distribu]ie a bunurilor }i ser-
viciilor nonfinanciare este dominat@ mai mult de firme mici }i persoane inde-
pendente, cu atât este mai dificil@ separarea tranzac]iilor legale de cele ilegale. 
6. Cu cât sunt mai mari facilit@]ile de utilizare a cecurilor, c@r]ilor de credit si
a altor instrumente de efectuare a tranzac]iilor financiare ilegale, cu atât mai
dificil@ este detectarea sp@l@rii banilor. 
7. Cu cât este mai mic gradul de reglementare financiar@ a tranzac]iilor legitime,
cu atât este mai dificil@ urm@rirea }i neutralizarea circula]iei banilor murdari.
8. Cu cât este mai sc@zut raportul dintre venitul câ}tigat legal }i cel ilegal,
care intr@ într-o economie dat@, cu atât mai grea va fi separarea banilor le-
gali de cei ilici]i. 
9. Cu cât este mai mare progresul ^n domeniul serviciilor financiare, cu cât
se dezvolt@ capacitatea institu]iilor financiare multifunc]ionale }i cu cât este
mai redus@ separarea institu]ional@ a activit@]ilor financiare, cu atât mai difi-
cil@ devine detectarea sp@l@rii banilor. 
10. Cu cât se înr@ut@]e}te contradic]ia curent@ dintre operarea global@ }i re-
glementarea na]ional@ a pie]elor financiare, cu atât este mai dificil@.

Cele 10 porunci ale sp@l@rii banilor:

PAGINI DIN ISTORIA SP~L~RII BANILOR
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Pe  pia]a  la  termen,  s@pt@mâna  în  curs    a
stat  sub  semnul  finalului  lunii  februarie,
respectiv  al  începutului  lunii  martie.

Prima sesiune a perioadei 26.02 – 02.03
a avut dou@ par]i distincte. Debutul a
fost unul promi]@tor, ritmul de realizare
a tranzac]iilor fiind unul sus]inut, iar ziua
se anun]a drept una cu o lichiditate ridi-
cat@. Dup@ prima or@ a }edin]ei, se
încheiaser@ deja peste 5270 contracte
iar la jum@tatea zilei totalul ajunsese la
mai mult de 9300 contracte. Dup@ acest
moment, ritmul plasamentelor a sc@zut
astfel c@ la închidere rulajul a ajuns la
12.060 contracte futures }i options din
1553 tranzac]ii. Ca valoare, suma echiva-
lent@ contractelor încheiate a atins
aproape 36 milioane de lei. „Pe fondul
lipsei de volatilitate, pia]a derivatelor a
intrat într-o apatie similar@ perioadelor
de var@. Interesul speculatorilor s-a
diminuat treptat, astfel încât a doua
jum@tate a }edin]ei s-a caracterizat printr-
o sc@dere sim]itoare a num@rului de
tranzac]ii. Întrucât, momentan, pia]a pare
s@ treac@ printr-o perioad@ de tran-
zac]ionare <in range>, probabil c@ par-
ticipan]ii la pia]@ a}teapt@ stabilirea unei
direc]ii concrete, pentru a-si stabili mai
precis strategiile”, a explicat Mirabela
Coos, Broker la SSIF Broker Cluj. O
evolu]ie interesant@ a  fost cea din aria
op]iunilor put, unde s-au încheiat 561
contracte. Dintre acestea, 150 au fost
încheiate pe activul suport RRC martie
si 401 pe derivatele SIF 5 martie.
Plasamentele de tip put indic@ faptul c@

unii investitori au fost atra}i de strate-
gii de acoperirea riscului raportat la posi-
bile sc@deri pentru perioada r@mas@ pân@
la prima scaden]@”, a mai declarat sursa
citat@. Ziua de luni, ieri a dus în prim-
plan o evolu]ie spectaculoas@ a lichidit@]ii
în ceea ce prive}te derivatele pe ac]iu-
nile Broker, care au urcat la cota de 671
contracte prin care au dobândit pozi]ia
trei în clasamentul lichidit@]ii. Aceast@
ascensiune a survenit ca efect al pro-
punerii de majorare a capitalului social
al Broker, prin acordarea de ac]iuni.
Distribu]ia celorlalte contracte din pia]a
futures s-a înscris pe tiparul obi}nuit,
investitorii c@utând cu asiduitate de-
rivatele pe ac]iunile SIF 2 Moldova }i
SIF 5 Oltenia. 
În penultima sesiune a lunii februarie,
participan]ii în pia]a derivatelor de la
Sibiu au beneficiat de o volatilitate ridi-
cat@, lucru reflectat de volumul atins. Pe
fondul corec]iilor ample ale pre]urilor, au
fost încheiate 22.450 contracte futures
}i options, din 2595 tranzac]ii, a c@ror
valoare a fost de 61,8 milioane de lei
adic@ 18,25 milioane de euro. Despre
evolu]ia pie]ei }i contextul care a ge-
nerat o direc]ie de acest gen Minodora
Budin, directorul sucursalei Sibiu a Nova
Invest, a declarat: „din nou, conjunctura
politic@ intern@ }i influen]a burselor ex-
terne care au sc@zut s-au f@cut sim]ite
}i pe pia]a autohton@ care a înregistrat
un declin continuu, pân@ la închiderea
pie]ei de spot”. La rândul ei, Mirabela
Coos broker la  SSIF Broker Cluj a de-
clarat „înscriindu-se în decorul pie]elor
europene, pia]a româneasc@ a înregis-
trat sc@deri însemnate. Câ}tig@toare au
fost din nou pozi]iile de vânzare. În cazul
derivatelor din sectorul financiar, am
putea spune ca acestea au adus randa-
mente importante speculatorilor pe po-
zitii short”. Revenite la tranzac]ionare
dup@ trei sesiuni în care au lipsit, DETLV
au avut un impact pozitiv în rândul in-
vestitorilor, care au încheiat 4040 con-
tracte avându-le ca activ suport. DESIF
2 }i DESIF 5 }i-au onorat blazonul, fiind
preferate pentru 9123 respectiv 7586
contracte, totaluri care le-au asigurat
primele dou@ locuri în clasamentul zilei. 
În  februarie,  valoarea  transferurilor
a  dep@}it  331  milioane  de  euro

Pe fondul trendului descendent, }edin]a
de miercuri ultima din februarie a ofe-
rit cel mai bun volum de transfer rapor-
tat la întreaga lun@, fiind încheiate 40.332
contracte futures }i options din 3873
tranzac]ii.  Pia]a futures a fost cea care
a stat la baza construirii acestui record
al lunii, cu 40.308 contracte a c@ror va-
loare s-a cifrat la aproape 34 milioane
de euro. „Continuarea traseului descen-
dent s-a f@cut resim]it@ din plin, atât prin
prisma volumului de transfer, cât }i prin
efectul avut asupra pozi]iilor deschise.
Dac@ mar]i acesta crescuse, indicând o
continuare de trend, miercuri am asis-
tat la închideri investitorii short prefe-
rând s@-}i marcheze din profituri” crede
brokerul Mirabela Coss de la SSIF Broker
Cluj. De altfel, întreaga lun@ a fost una
în care investi]iile pe pozi]ii de vânzare
s-au dovedit câ}tig@toare. În cele 20 de
}edin]e ale lunii trecute, au fost încheiate
370.999 contracte  futures }i 2623 con-
tracte options, totalul de 373.622  in-
dicând o cre}tere net@ de circa 30 &
fa]@ de februarie 2006. Referindu-ne la
op]iuni, anul 2007 confirm@ un plus de
activitate, volumul lunii abia încheiate
fiind de aproape 2,5 ori mai mare decât
cel din a doua lun@ din 2006. Din punct
de vedere valoric, tranzac]iile din febru-
arie reprezint@ echivalentul a 1,12 mi-
liarde de lei, adic@ peste 331 milioane
de euro. „În ciuda unor }edin]e mai
pu]in faste, desf@}urate în cea de a doua
s@pt@mân@ a lunii, pia]a s-a men]inut
lichid@, dup@ cum indic@ rezultate cumu-
late. Concret, ne continu@m direc]ia as-
cendent@, }i, pân@ în prezent, rezultatele
dovedesc c@ ne plas@m peste anul tre-
cut, raportându-ne la acela}i interval de
timp”, a declarat dl. Teodor Ancu]a,
pre}edintele BMFMS.
În sesiunea din 28 februarie, derivatele
pe SIF 2 }i SIF 5 au fost „actorii”  prin-
cipali, ca de fiecare dat@ pe parcursul
lunii. Pe DESIF 2 au fost încheiate
18.841 contracte iar pe DESIF 5 15.605
contracte. Derivatele pe TLV si-au
men]inut aplombul, generând 2661 con-
tracte. DERRC au revenit }i ele la un
nivel superior cu mai mult de 1502 per-
fect@ri. 
Într-un top al întregii luni recent încheiate,
DESIF 2 conduc deta}at, cu 171.519 con-
tracte. DESIF 5 le urmeaz@, cu 142.374
contracte. Sigura modificare, în raport cu

luna ianuarie, este p@trunderea pe locul
trei a derivatelor pe ac]iunile „Rompetrol”
care au generat 22.379 perfect@ri. Despre
luna februarie, Minodora Budin a pre-
cizat „dup@ o deschidere de lun@ cu
toate ac]iunile pe un trend cresc@tor am
asistat la un sfâr}it de lun@ care parc@
ar fi, plastic vorbind, sfâr}itul tuturor
ac]iunilor pe piata interna]ional@, toate
bursele aflându-se în sc@dere puternic@,
cum de altfel este }i pia]a româneasc@.
Pesimi}tii consider@ c@ s-ar putea ca, }i
anul acesta, s@ asist@m pe ac]iunile
române}ti la evolu]ii similare cu 2006,
când, în ianuarie, }i la începutul lui fe-
bruarie, am consemnat cre}teri, pentru ca

apoi a s@ fim martorii unui declin total,
pân@ la finele lunii martie. Situa]ia nu-i
deranjeaz@, îns@, pe speculatorii futures,
care beneficiaz@ din plin de avantajul de
a câ}tiga pe oricare direc]ie a pre]urilor.
Ba mai mult chiar, în aceste condi]ii,
hedgerii î}i vor spori vigilen]a }i vor
încerca s@-}i protejeze eficient porto-
foliile”. Prin urmare, începutul prim@verii
se anun]@ unul intens. 
Sesiunea din 1 martie, luna primei sca-
den]e din an a fost in prima sa jum@tate
una cu o lichiditate bun@, la nivelul a
peste 13.500 de contracte încheiate pân@
în jurul orei 12.15. Prin urmare, în-
ceputul prim@verii se anun]@ unul intens. 

Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 

urmare  din  pagina  1
Mai adecvat ar fi o raportare la statele
din balcani sau Europa de Est, cu în-
târzieri în reforme, dar care acum merg
}i ele pe un trend ascendent. Indiferent
de raportare, îns@, ultimele date sunt
pozitive, în timp ce pe fond, economiei
mondiale abia a reu}it s@ dep@}easc@
c@derea din 2001.
De aceea, întrebarea de ce este România
mereu "în urm@" este pe deplin justifi-
cat@. {i acest lucru nu se întâmpl@ doar
atunci când înregistreaz@ succese dar,
cum a demonstrat }i experien]a anilor
90, }i atunci când sunt e}ecuri. Prima
explica]ie este c@ în spatele procentelor
se pot ascunde cele mai dramatice re-
alit@]i. Cre}terea este cu atât mai mare, }i
mai simplu de realizat când se pleac@ de jos
}i în cazul României performan]ele eco-
nomice în cifre absolute erau/sunt înc@
jos. O a doua explica]ie }i ea extrem de
realist@ consider@ economia româneasc@
pu]in globalizat@, ceea ce înseamn@ c@
turbulen]ele interna]ionale nu se simt cu
atâta putere la Bucure}ti, dup@ cum nici
perioadele de prosperitate nu se r@sfrâng
neap@rat }i dincolo de Carpa]i. 
Acest decalaj a r@mas }i aproape c@ am

putea spune c@ e binevenit. De ce?
Pentru c@ atunci când porne}te o criz@
ea ajunge în România mai târziu. Zilele
trecute, c@derea bursei de la Shanghai
a luat prin surprindere întreaga pia]@
mondial@. Motivul nu e atât de impor-
tant cât efectul. La o zi dup@ ce bursa
chinez@ a c@zut cu nou@ procente, bursa
american@ de pe Wall Street a c@zut cu
3 procente, în a doua zi de c@dere. Din
11 septembrie nu a mai fost o a}a o
pr@bu}ire. Dar, primii pa}i în jos bursa
american@ i-a f@cut, a doua zi dup@ cea
chinez@, o zi în care Londra, Paris, Frank-
furt dar }i Viena, Praga }i Budapesta au
închis pe sc@dere. Nu }i Bucure}tiul.
Abia la 48 de ore de la dezastrul chinez
Bucure}tiul a reac]ionat. La fel de vio-
lent }i brutal, ca }i celelalte burse. 
Deosebirea este îns@ esen]ial@ fa]@ de
criza din 1998–1999, din Asia }i Rusia.
Nu natura crizei o analiz@m acum, ci
efectul ei pe pia]a româneasc@. Criza de
la sfâr}itul anilor 90 nici nu s-a sim]it
în România. Acum, tusea de la Shanghai,
care provoac@ pneumonie la New York,
duce cel pu]in la o r@ceal@ la Bucure}ti.
Este semnul clar a intercorelarii pie]ei
române}ti la economia mondial@, chiar
dac@ bursa nu este cel mai reprezenta-

tiv instrument pentru definirea inter-
conexiunilor. Aceasta pentru c@ volumele
tranzac]ionate sunt, totu}i, mici. Dar, un
alt element care confirm@ aceast@
leg@tur@ este evolu]ia monedei. Tot u}or
întârziat@, tot u}or mai lent@, dar cone-
xat la realit@]ile pie]ei est europene.
Atunci când forintul }i zlotul scad, atunci
}i leul o ia în jos, semn clar c@ fondu-
rile regionale joac@ un rol tot mai mare
pe pia]a monetar@ }i de capital, c@ se
mi}c@ liber, odat@ cu liberalizarea con-
tului de capital. Acesta este diagnosticul.
Dar, cum putem noi beneficia de acest
avantaj al liberei circula]ii? Înc@ nu avem
nici strategia }i nici pia]a de a trans-
forma aceste preocup@ri în avantaje.
Liberalizarea pie]ei, chiar mai întârziat@,
mai lent@, a fost doar un pretext de în-
grijorare, nu }i o ac]iune din care pie]ele
de capital s@ aib@ ceva de câ}tigat.
Intr@rile de capital nu au fost mari, }i
nici nu au creat presiune pe dezvoltarea
pie]ei. {i, atunci, r@mânem cu decalajul,
privim ciudat cum se leag@ leul, econo-
mia }i bursa de pia]a mondial@ }i, deo-
camdat@, st@m }i a}tept@m s@ vedem }i
efectele benefice ale globalizarii. Ca în-
totdeauna, ceva mai lente la noi, decât
în alte p@r]i. 

Dan SUCIU

Mereu cu un pas în urm@

Sc@derile de pre] au readus lichiditatea la bursa sibian@ 



ONOFPFM este o structur@ organizatoric@
^n subordinea MMSSF, menit@ s@ repre-
zinte o surs@ informa]ional@ cu privire
la fenomenele }i procesele specifice
pie]ei muncii, util@ procesului de fun-
damentare, elaborare }i implementare a
politicilor }i strategiilor ^n domeniul
ocup@rii }i form@rii for]ei de munc@.
"Nu este o nou@ institu]ie, ci o form@ de
asociere ^n parteneriat cu patronate,
sindicate, ONG-uri , institu]ii ale statu-
lui, pentru c@ vrem s@ ob]inem informa]ii
de pe pia]a muncii, despre situa]ia la un
moment dat, nu printr-un sondaj ci
printr-o leg@tur@ direct@ de comunicare
a datelor, care s@ ne arate ce lips@ de
for]@ de munc@ avem la un moment dat,
ce tipuri de calific@ri lipsesc, ce tipuri de
competen]e, astfel ̂nc$t s@ se poat@ defi-
ni politici }i strategii ^n cuno}tin]@ de
cauz@, ̂ncep$nd de la c@utarea for]ei de
munc@ ^n Rom$nia, ^n primul r$nd, ^n
principal ^n mediul rural, unde avem
for]a de munc@ ocupat@ ̂n zona agricul-
turii de subzisten]@, care trebuie atras@
spre zona serviciilor }i a activit@]ilor pro-
ductive, }i, dac@ va fi cazul, s@ definim
eventual o politic@ inclusiv pentru imi-
gra]ie, pentru a aduce for]a de munc@
din exterior", a afirmat Barbu.
Acesta a precizat c@ ^nfiin]area Obser-
vatorului nu este o cerin]@ european@,
ci o nevoie pe care autorit@]ile au resim-
]it-o, iar noua structur@ va oferi informa]ii
tuturor institu]iilor, patronatelor, sindi-
catelor }i ONG-urilor care au ^n dome-
niul de preocup@ri evolu]ia pie]ei muncii
din Rom$nia. "Ideea principal@ este ̂nre-
gistrarea datelor on-line. Sistemul infor-
matic nu exist@ ^n prezent, dar nu cre-
dem c@ va fi deosebit de scump", a
ad@ugat oficialul MMSSF. Ministrul
Muncii a apreciat c@ "datele" conform
c@rora exist@ deficite pe pia]a muncii de
200.000, de 500.000 de persoane, sunt
mai degrab@ ni}te aproxim@ri pe baza
informa]iilor dintr-o anumit@ regiune.

Barbu a admis c@ pe pia]a muncii din
Rom$nia exist@ o lips@ de for]@ de
munc@, ^n domeniul construc]iilor spre
exemplu. {i a subliniat din nou c@ anga-
jatorii ar trebui s@ pl@teasc@ ̂n mod cores-
punz@tor ace}ti salaria]i, deoarece
"rom$nii nu pleac@ de la casa lor pen-
tru 100-200 euro |n plus". Ministrul
muncii a precizat c@, la acest moment,
nu exist@ un proiect de lege pentru
aducerea ̂napoi ̂n ]ar@ a rom$nilor care
au emigrat deja, dar exist@ o preocupare
^n acest sens {i chiar o not@ ̂n curs de
finalizare, care urmeaz@ s@ fie discutat@
^n guvern.
P$n@ ̂n ianuarie, principalele subiecte ̂n
dezbatere public@ se refereau la c$t de
u}or pot s@ plece rom$nii s@ muncesc@
^n str@in@tate, dar dup@ 1 ianuarie ne
punem probleme cum s@ revin@ rom$nii,
a mai spus Gheorghe Barbu.
Prezent la lansarea Observatorului, secre-
tarul general al Agen]iei Na]ionale pentru
Ocupare }i Formare Profesional@ (ANOFM),
Eugen Preda, a apreciat c@ ANOFM va

fi unul dintre cei mai importan]i parteneri
ai noii structuri, at$t prin contribu]ia cu
informa]ii, c$t }i ca beneficiar al datelor,
studiilor, evalu@rilor }i prognozelor pe
care le va elabora ONOFPFM.
Preda a afirmat c@ ANOFM de]ine o baz@
de date consistent@ privind persoanele
^n somaj, participarea la m@surile active
pentru stimularea ocup@rii, cuprinderea
}omerilor ^n cursuri de formare profe-
sional@, informa]ii referitoare la angaja-
torii poten]iali sau reali ofertan]i de locuri
de munc@, dar aceast@ baz@ de date a
fost construit@ ^ntr-o arhitectur@ care

corespundea situa]iei de la sf$r}itul dece-
niului trecut.
Aproximativ 200.000-300.000 de str@ini
vor intra pe pia]a muncii din Rom$nia,
p$n@ la orizontul anilor 2013-2015, a
declarat, pentru Rompres, }i dr. Ion Ghiz-
deanu, pre}edintele Comisiei Na]ionale
de Prognoz@ (CNP).
"Conform ultimei prognoze f@cut@ de
CNP, p$n@ ^n 2015, rezult@ c@ pe pia]a
muncii va exista un deficit de for]@ de
munc@, de salaria]i ̂n special, care apre-
ciem c@ va fi acoperit ^n principal din
dou@ surse: cei care lucreaz@ ^n afara
v$rstei de munc@ }i de o a doua cate-
gorie , ̂n cre}tere, cea a fortei de munc@
din exterior, din ]@rile extracomunitare",
a spus Ghizdeanu. Pre}edintele CNP a
precizat c@, ̂ n prezent, cinci la sut@ din
necesarul de for]@ de munc@ este
acoperit de persoane care dep@}esc
v$rsta de 64 de ani.
Din cei aproape nou@ milioane de rom$ni,
care ocup@ locuri de munc@ ^n econo-
mia formal@ }i informal@, circa 400.000-
500.000 de persoane au v$rsta peste 64
de ani, a ad@ugat Ghizdeanu. Potrivit re-
prezentan]ilor Institutului Na]ional de Sta-
tistic@, la momentul actual rata locurilor
de munc@ vacante este de 1,73 la sut@.
Rom$nia poate s@ acorde, anul acesta,
12.000 de permise de munc@ pentru
cet@]enii  str@ini, comparativ cu un con-
tingent de 10.000 de permise stabilit
pentru anul 2006. La sf$r}itul anului tre-
cut, num@rul cet@]enilor str@ini care
lucreaz@ cu permise de munc@ ^n Ro-
m$nia era de peste 7.400, din care 25
la sut@ provin din Uniunea European@.
Principalele state de provenien]@ ale
lucr@torilor str@ini erau Turcia, China,
Republica Moldova, Fran]a, Germania }i
Italia, iar domeniile principale de activi-
tate erau comer]ul - 29 la sut@, indus-
tria - 28 la sut@, serviciile - 20 la sut@,
urmate de construc]ii }i domeniul finan-
ciar - bancar.

În România anului de gra]ie 2007, ni-
meni din conducerea statului }i a ]@rii
nu r@spunde de nimic..., cel pu]in în
ceea ce prive}te bun@starea popula]iei.
S@n@tatea, turismul balnearo-curativ, de}i
au un potan]ial natural extraordinar, sunt
ignorate de toat@ lumea , dar mai ales
de c@tre cei obliga]i prin func]iile pe care
le de]in.
Urm@rind, deun@zi, o emisiune televizat@
despre poten]ialul curativ }i turistic al
Ocnei-Sibiului, am fost oripilat s@ con-
stat lipsa total@ de informa]ii a condu-
c@torilor de Dâmbovi]a }i a unor înal]i
demnitari, asupra existen]ei }i realit@]ii
patrimoniale pe care o p@storesc, în sen-
sul cel mai prost al cuvântului, pentru
c@ de administra]ie sau management nici
nu poate fi vorba.
Mi-am adus aminte de o întâmplare, pe
care am tr@it-o vara trecut@ cu ocazia
unei deplas@ri la Bac@u, când, la un
popas , m-au frapat c$teva frânturi din
conversa]ia unor turi}ti str@ini, afla]i în
apropiere, care-}i manifestau nedume-
rirea c@ în niciuna dintre localit@]ile întâl-
nite pe drumul lor, denumite „B@i”
(Balvanyas,Tu}nad, Homorod etc) nu
exist@ nici un loc unde s@ po]i face baie! 
Mirarea este cu at$t mai mare, cu cît am
putut constata c@ o sta]iune care, acum
100 de ani, când localitatea se afla în
Imperiul Austro-Ungar, ocupa locul al
III-lea în Europa, ast@zi, când România
este membr@ cu drepturi depline a Uniu-
nii Europene, cu greu mai poate de]ine
calificativul „de interes local”...
Dar, sintagma preziden]ial@ „S@ tr@im
bine!” nu cuprinde oare }i tratament,
refacere }i odihn@?
M@ întreb ce o fi vrut s@ spun@ d-l mi-
nistru al S@n@t@]ii, Nicol@escu - în inter-
ven]ia sa din aceea}i emisiune -, prin
afirma]ia c@ „ recuperarea a fost uitat@
de toate autorit@]ile statului”.
Dar, cine sunt aceste autorit@]i? Cu ce
se ocup@ ele, totu}i? S@ existe oare doar
un singur r@spuns la aceast@ din urm@
întrebare, respectiv cel care se refer@
la bile]ele de toate felurile }i culorile
(politice, am zice noi)? 
Turismul autohton are un poten]ial
imens, dar legisla]ia în domeniu nu ofer@
absolut nimic pentru punerea sa în va-
loare. De aceea }i ponderea acestuia în
PIB este aproape insignifiant@. Extraor-
dinarul poten]ial natural al României este

capabil s@ aduc@ o cre}tere exponen]ial@ a
profiturilor, cel pu]in în ceea ce se rapor-
teaz@ la capitolul Investi]ii-Rezultate.
Anterior, spuneam c@ nu mai vrem s@
vin@ al]ii care s@ ne înve]e ce }i cum s@
facem, cum s@ ac]ion@m, pentru a pune
în valoare ce este bun }i poate s@ ne
aduc@ foloase...
Este URGENT~ nevoie de armonizare

legislativ@, de proiecte viabile }i de or-
dine în economie, pentru a putea bene-
ficia de imensele resurse financiare pe
care avem dreptul s@ le folosim de la
comunitatea european@ }i s@ evit@m a
r@mâne doar cotizan]i, furnizori de bani
în folosul altora...E cazul s@ se termine
odat@ cu gâlceava groteasc@ de maha-
la politic@, a tuturor celor vota]i sau
numi]i, care trebuie s@ se apuce, în
sfâr}it, de treab@ în folosul ]@rii.
S@ nu se uite c@ majoritatea românilor
sunt cinsti]i, harnici }i muncitori. Se
vede, din toat@ Europa, c@ acolo unde
este ordine }i legi clare, românii sunt
disciplina]i }i-}i v@d de treab@ cum nu
se poate mai bine. Câ}tigul lor este pe
m@sur@, dovada cea mai clar@ consti-
tuind-o milioanele de euro trimi}i anual
în ]ar@ pe c@i absolut legale. 

Este atât de greu pentru „cei ale}i”s@
în]eleag@, o dat@ }i o dat@, c@ trebuie s@
înceteze s@ mai doarm@ la locul de
munc@ din parlament }i s@ se apuce
serios de treab@, pentru c@ timpul trece
înfior@tor de repede... {i s@ nu uite c@
somnul ra]iunii nu aduce nimic bun,
pentru nimeni... Este timpul }i a sosit
vremea ca }i în România s@ tr@im sub
obl@duirea legilor, care s@ instituie
ordinea }i disciplina în toate sectoarele
economico-financiare. S@ se treac@, f@r@
nicio întârziere, la elaborarea unei strate-
gii de dezvoltare post aderare pe termen
cel pu]in scurt }i mediu, care s@ ur-
m@reasc@ în primul rând punerea în va-
loare a poten]ialului natural extraordinar
al ]@rii, în care s@ domneasc@ guvernarea
principiilor de necesitate }i oportuni-
tate,disciplin@ contractual@, rentabilitate,
eficien]@, eficacitate }i economicitate. 

România ...Glissando
în Uniunea European@
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Ileana ILIE

Rom$nia nu are nevoie, ^n prezent, s@ aduc@ for]@ de munc@
din exterior, ^ntr-un mod substan]ial, a declarat, mar]i, minis-
trul Muncii, Solidarit@]ii Sociale }i Familiei, Gheorghe Barbu, la
lansarea public@ a Observatorului Na]ional al Ocup@rii }i
Form@rii Profesionale a For]ei de Munc@ (ONOFPFM).

Gheorghe Barbu: 
Rom$nia nu are nevoie s@
importe for]@ de munc@

Castelul Warwick, un uluitor sediu pentru
celebrele figurine de cear@ ale nu mai

pu]in celebrei Madame Tussaud
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