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Climatul investi]ional
optim înseamn@ ceva mai
mult decât „Bine a]i venit”!
Vrem – nu vrem, ne place sau nu, formula „noi }i al]ii” va trebui s@
devin@ pentru români un leit-motiv existen]ial, un prilej de medita]ie }i
ac]iune, premisa comparativ@ de la care s@ porneasc@ orice op]iune }i
strategie postaderare. {i aceasta, pentru c@ tr@im într-o lume a interconexiunilor de tot felul, într-un climat concuren]ial puternic, în care
miza const@ în valorificarea cât mai multor avantaje ale globaliz@rii: atragerea de noi investi]ii, performan]a }i cre}terea economic@, prosperitatea social@. Într-o asemenea competi]ie mondial@, fiecare stat devine un
concurent „pe cont propriu”, în încercarea de a fi cât mai atractiv pentru
marele capital interna]ional. Un studiu recent al B@ncii Mondiale ne prezint@, sub acest aspect, câteva concluzii extrem de interesante.
1. Exist@ ]@ri în Europa 27 în care, oricât ar p@rea de curios, impozitul
pe profit este inexistent. Avem patru astfel de exemple: Republica Ceh@, Cipru,
Malta }i Luxemburg care, fire}te, atrag investi]iile str@ine ca un magnet.
Pe o scal@ a impozitului pe profit, care se întinde de la zero la 35 de procente, România se plaseaz@ undeva în prima jum@tate, cu al s@u 16 la
sut@, cât reprezint@ cota unic@ de impozitare, nivel destul de controversat la momentul adopt@rii, dar care, iat@, s-a dovedit a fi o carte câ}tig@toare în 2006, când valoarea investi]iilor str@ine directe a fost cu
peste 70 la sut@ mai mare decât în anul anterior. De precizat, totu}i,
c@ exist@ patru state din UE care au un impozit pe profit mai mic decât
cel practicat în România: Irlanda (12,5 la sut@), Lituania, Bulgaria }i
Letonia (15 la sut@).
În ceea ce prive}te taxa pe valoarea ad@ugat@, care a fost introdus@ în
Comunitatea Economic@ European@ în 1970, cu scopul de a înlocui
impozitele pe produc]ie }i consum aplicate pân@ la acea dat@ de c@tre
statele membre, reprezint@ un element de fiscalitate care confer@ suficiente grade de libertate op]ionale, f@când astfel, din nou, o ]ar@ mai
atractiv@ sau mai pu]in atractiv@ decât alta. România a urmat aici exemplul majorit@]ii statelor membre ale UE, percepând un TVA de 19 la
sut@, moderat, dac@ ]inem seama c@ în ]@ri precum Danemarca, Suedia
}i Ungaria acesta ajunge pân@ la 25 la sut@, dar superior totu}i taxei
adoptate de ]@ri ca Germania, Spania, Letonia, Estonia, Cipru, Luxemburg }i Malta.
2. Exist@ o evident@ concuren]@ între fostele state comuniste, pe
tema mediului fiscal mai relaxat }i atractiv.

Cine merge la Paris, va fi tentat s@ ajung@
pe Champs-Elysées, unul dintre cele mai
frumoase bulevarde ale lumii: edificii istorice }i cl@diri moderne, pasaje acoperite,
multe clasice, cu o arhitectur@ deosebit@,
numeroase magazine de firm@, dar }i de tot
felul, cu o expunere de marf@ ingenioas@,
rafinat@, de cel mai bun gust, restaurante,
cafenele, bistrouri elegante, renumite, s@li
de teatru }i cinematograf, ma}ini de lux sau
oricum performante, o mare mul]ime de
turi}ti, dar }i de trec@tori ai locului, reunind elita Parisului, a Fran]ei, a Europei, a
lumii, al@turi de oameni obi}nui]i, de
oameni cu pl@cerea nedisimulat@ de a
str@bate la pas aceste minunate locuri...
În cap@tul de sus al str@zii, se afl@ impozanta construc]ie a „Arcului de Triumf”,
ale c@rei basoreliefuri }i statui exprim@ momente dramatice, eroice din istoria glorioas@ a Fran]ei. „Povestea” acestei importante construc]ii merit@ s@ fie cunoscut@...
...Spre 1770, „Marea Curte” fusese prelungit@ pân@ în vârful a ceea ce parizienii
de atunci numeau „Muntele lui Chaillot”. O
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Dezvoltarea economic@
– între decalaje
}i convergen]@
Silvia M~RGINEAN
Dezvoltarea economico-social@ a fiec@rei ]@ri s-a realizat în condi]ii
istorice specifice, ceea ce a dus la evolu]ii }i rezultate mult diferite. Economi}tii au fost preocupa]i mult@ vreme de g@sirea mecanismelor ce genereaz@ ritmuri de dezvoltare diferite }i acestea au
mers de la considera]ii climatice pân@ la explica]ii religioase. Dintre
teoriile moderne asupra dezvolt@rii, cu privire la ritmurile }i decalajele implicate, cele mai relevante }i mai actuale consider@m c@ sunt
urm@toarele: teoria “decol@rii”; ipoteza r@mânerii în urm@ }i a convergen]ei; teoria cre}terii echilibrate.
Teoria decol@rii porne}te de la ideea c@ dezvoltarea economic@ este
un proces ce se desf@}oar@ în etape, iar una dintre ele este numit@
decolare. P@rintele acestei teorii este W. W. Rostow, care, în cartea sa
“Stadiile cre}terii economice” publicat@ în 1960 (perioada justific@
}i suprapunerea celor doi termeni dezvoltare-cre}tere), elabora o
teorie bazat@ pe identificarea a cinci asemenea stadii:
a. societatea tradi]ional@, în care fidelitatea fa]@ de sisteme economice }i obiceiuri tradi]ionale implic@ o produc]ie redus@ }i constant@;
b. stadiul apari]iei precondi]iilor pentru “decolare”. Acest stadiu este
o perioad@ de tranzi]ie, în care sistemele tradi]ionale sunt dep@}ite }i economia devine capabil@ s@ exploateze rezultatele tehnologiei }i }tiin]ei moderne;
c. decolarea: reprezint@ punctul în care sunt dep@}ite piedicile societ@]ii tradi]ionale }i cre}terea devine un element firesc al economiei.
Pia]a Stanislas, Nancy
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întrebare începuse s@ se pun@: ce monument ar trebui ridicat în punctul culminant
al acestui nou bulevard care „e}ua”, avea
„terminalul” în plin rural? O piramid@? O
fântân@? Un obelisc? Cum terenul era denivelat }i nu putea sus]ine un mare edificiu, acesta trebuia mai întâi consolidat }i
nivelat. Ceea ce s-a }i realizat, îns@ proiectul nu a avut urmare... Dup@ cum scrie
istoricul Guy Breton, din lucr@rile c@ruia am
preluat cele mai multe informa]ii din acest
articol, „va izbucni revolu]ia, iar timpul nu
era deloc cel al decapit@rii colinelor”. Se
decapitau regii, ad@ug@m noi.
...Anii au trecut. În 1806, Napoleon decide
construc]ia unui monument gigantic dedicat gloriei „Marii Armate”. Discu]iile asupra
amplasamentului i-au oferit posibilitatea arhitectului Fontaine s@ sus]in@ c@ un astfel de
monument va deplasa centrul Parisului }i
c@ un cartier nou }i aristocratic va fi construit împrejurul s@u.
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Cea mai
grea zi a
leului

Dan SUCIU

Cea mai glorioas@ zi pentru leu a fost vineri, 27
aprilie. Cu o zi înainte, cursul oficial al BNR,
afi}at dup@ o zi agitat@ de tranzac]ii bancare, a
fost unul record, de 3,3104 în raport cu euro. Un
asemenea curs pentru leu nu s-a mai înregistrat de }apte ani }i acest record merita semnalat, chiar dac@ pare deja banal de a semnala noi
}i noi recorduri de curs pentru leu. Cu atât mai
mult cu cât înt@rirea leului este deja prognozat@,
pe termen mediu. De unde atâta glorie, atunci?
A}adar, vineri, euro î}i lingea r@nile în lupta cu
leul. Atât de r@u, încât ziua a început cu un euro
în sc@dere pe pie]ele interbancare, unde o foame
de lei se sim]ea pe pia]@. Foamea era atât de ridicat@, încât dobânzile pentru depozitele overnight
(dobânzi pentru o depozitele de o zi) au crescut
spre 50 la sut@, randamente nea}teptate pentru
o pia]@ care se obi}nuise cu dobânzi variabile,
dar la maximum jum@tate din aceast@ cota]ie. O
foame de lei la nivelul b@ncilor, în aceasta zi, a
f@cut ca cererea de lei s@ fie evident@. O foame
care a venit pe fondul unei credit@ri }i unei lichidit@]i în cre}tere. În România, banii lichizi, “cash-ul”
au mare trece. Masa monetar@ care circul@ creeaz@
probleme de asanare }i, în acela}i timp, impun b@ncilor s@ respecte aceste cereri ale pie]ei }i s@ aib@
la dispozi]ie bani lichizi. Atunci când aceste cereri
sunt în cre}tere, din motive conjuncturale, cresc
}i presiunile. Mai mult, cum rezervele minime obligatorii ale b@ncilor se cer constituite spre final
de lun@, o nou@ presiune apare pe leu. Sunt doar
dou@ din motivele conjuncturale care fac leul
tare. La aceasta se adaug@ presiunea constant@
pe care o resimte pia]a valutar@, ca urmare a
cererii speculative pentru leu, venit@ din partea
fondurilor speculative care opereaz@ regional. Nu
trebuie uitat c@ zlotul, forintul }i coroanele cehe
}i slovace trec prin aceea}i presiune, cauzat@ de
randamentele superioare pe care le pot genera,
în raport cu valutele clasice, în conjuncturi infla]ioniste în sc@dere.
continuare ^n pagina 7
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Dezvoltarea economic@ – între decalaje }i convergen]@
Silvia M~RGINEAN

urmare din pagina 1

Aceasta începe s@ genereze propriile
investi]ii }i îmbun@t@]iri tehnologice
cu rate suficient de ridicate pentru a
permite procesului de dezvoltare s@
se autosus]in@.
d. drumul c@tre maturitate: este o etap@
de mare complexitate a economiei, în
care apar noi industrii în afara celor
care au generat “decolarea”, iar cele
mai moderne rezultate ale cercet@rii
sunt absorbite }i utilizate eficient;
e. consumul de mas@: este considerat
punctul terminus al procesului de dezvoltare.
Teoria decol@rii este construit@ prin
analogia cu avionul, care poate decola numai dup@ ce atinge o anumit@
vitez@. La fel, economia poate intra
în faza dezvolt@rii, doar dup@ ce dep@}e}te anumite piedici legate de sistemele tradi]ionale. Statele lumii au
atins acest punct în perioade diferite.
Teoria este pesimist@, având în vedere c@ nu prevede reducerea decalajelor actuale între Nordul dezvoltat }i
Sudul subdezvoltat: ]@rile dezvoltate
evolueaz@ din punct de vedere economic }i social cu o vitez@ din ce în
ce mai mare, în timp ce altele se dovedesc incapabile s@ porneasc@ m@car pe acest drum al dezvolt@rii.
Teoria cre}terii echilibrate îl are ca principal reprezentant pe Simon Kuznets,
laureat al premiului Nobel pentru economie. Adept, a}a cum declara el însu}i, al unei metode ce merge “de la

m@sur@ la estimare, la clasificare, la
explica]ie, la specula]ii”, acesta analizeaz@ trecutul economic a 13 state
avansate de-a lungul ultimilor 200 de
ani }i ajunge la concluzia c@ procesul cre}terii economice s-a desf@}urat într-un ritm aproximativ constant, f@r@ modific@ri semnificative.
Potrivit acestei teorii, fiecare stat î}i
urmeaz@ propriul ritm de dezvoltare,
ceea ce implic@ men]inerea decalajelor actuale, diferen]ele – sau ierarhiile – fiind relativ constante. Datele
statistice par s@ îi dea dreptate lui
Kuznets (acestea au stat în fapt la
baza teoriei lui).

Ipoteza r@mânerii în urm@ }i a convergen]ei are în vedere un avantaj
fundamental, de care beneficiaz@ actualele state subdezvoltate comparativ cu
cele dezvoltate. În actuala etap@ de
dezvoltare, ele pot folosi capitalul, tehnologia }i cuno}tin]ele deja dobândite de cei afla]i în alte etape, mai
avansate de dezvoltare. Aceasta poate
favoriza ritmuri mult mai ridicate de
cre}tere economic@, ce vor permite
convergen]a spre a}a-numita frontier@ tehnologic@.
Dintre contribu]iile semnificative în domeniul teoriei convergen]ei, re]inem
studiul lui Jeffrey D. Sachs }i Andrew
M. Warner, Economic Convergence
and Economic Policies. Teoria convergen]ei a generat numeroase dezbateri
în literatura de specialitate }i numero}i economi}ti au reu}it s@ sus]in@
cu succes, dar }i s@ contrazic@ conving@tor aceast@ ipotez@. Autorii cita]i
arat@ c@ ipoteza convergen]ei se ve-

rific@ în cazul ]@rilor care respect@ un
num@r minim de condi]ii referitoare
la drepturile de proprietate }i deschiderea economiei, ceea ce în esen]@
presupune aplicarea unui set de politici economice rezonabile în domeniile
respective. [@rile care respect@ setul
minim de reguli politice }i de deschidere sunt considerate „eligibile” }i în
rândul lor se constat@ verificarea deplin@ a ipotezei convergen]ei, întrucât
acestea au înregistrat rate de cre}tere
economic@ pozitive, de cel pu]in 2&
anual în intervalul analizat.
Absen]a unor dovezi directe, bazate
pe date statistice, a fost motivul care
a generat dezbateri în literatura de specialitate. Sachs }i Warner afirm@ c@
„cre}terea economic@ convergent@
poate fi ob]inut@ de orice ]ar@ care
aplic@ un set minim de reguli politice
}i economice, inclusiv lipsa conflictelor, respectarea drepturilor omului }i o economie deschis@, caracterizat@ prin lipsa limit@rii schimburilor
comerciale externe, a monopolurilor la
export sau a neconvertibilit@]ii monedei. Toate ]@rile care au respectat acest
set minim de condi]ii au ob]inut o rat@
de cre}tere economic@ de cel pu]in 2&”.
Aceast@ teorie vine în sprijinul urm@toarei idei: cre}terea economiei moderne este condi]ionat@ de existen]a unor
strategii }i politici adecvate, prin care
s@ fie stimulate motoarele cre}terii.
Economia modern@ }i societatea informa]ional@ sunt fundamental dependente de ritmul de cre}tere a cel
pu]in dou@ sectoare: tehnologia informa]iei }i comunica]ii.

Perspectiva UE

Mi}carea for]ei de munc@ în economia româneasc@ (III)

Iulia NAGY

Pia]a româneasc@ de munc@ se confrunt@ cu un fenomen aparent
paradoxal, prin coexisten]a lipsei de locuri munc@ cu surplusurile,
reprezentat@ statistic de }omaj. Milioane de români caut@ de lucru
în str@in@tate, iar ]ara are dificult@]i în a g@si lucr@tori, pentru a
ocupa locuri de munc@ în anumite sectoare. Motivele migra]iei sunt
clar legate de nivelul salarial.

Cu aceste realit@]i la baz@, proiec]iile
migra]iei for]ei de munc@ pot fi identificate în actele europene }i autohtone. Pentru a ob]ine ocuparea optimal@ a for]ei de munc@ pân@ în 2010,
conform prevederilor Consiliului European de la Lisabona, noua comunicare asupra viitoarei Strategii Europene asupra ocup@rii For]ei de Munc@,
publicate în ianuarie 2003, a stabilit
câteva priorit@]i: reducerea ratei }omajului, încurajarea accesului femeilor pe pia]a muncii, încurajarea persoanelor aflate în pragul pension@rii
s@ r@mân@ pe pia]a muncii, promovarea înv@]@rii continue, a antreprenoriatului }i tratarea problemei muncii la
negru. Acest nou program UE pentru
ocuparea for]ei de munc@ este numit
PROGRESS1 }i are ca obiective ocuparea for]ei de munc@ }i solidaritatea
social@. Cu un buget de peste 700 milioane de euro, pentru perioada 2007-2013,
el va sus]ine obiectivele Agendei Sociale
}i va contribui la strategia extins@ a Uniunii Europene cu privire la locurile de
munc@ }i dezvoltare. Programul va finan]a
studii, educa]ia reciproc@, incluziunea social@, campanii de cre}tere a notoriet@]ii }i sprijin pentru actorii cheie din
cele cinci domenii mari men]ionate
mai sus. De asemenea, are ca obiectiv s@ asigure mai bun@ alocare a
cheltuielilor comunitare în ce prive}te
politicile sociale }i pe cele privind

ocuparea for]ei de munc@, îmbun@t@]ind, ^n acela}i timp, vizibilitatea }i
coeren]a ansamblului. Preg@tit pentru
anul 2007, programul PROGRESS preia
}i dezvolt@ activit@]ile deja începute de
cele patru programe europene existente în 2006, urmând s@ sus]in@ activit@]i ce vizeaz@ lupta împotriva corup]iei,
egalitatea între femei }i b@rba]i, lupta
împotriva excluderii sociale }i m@suri
pentru angajare. Programul este destinat autorit@]ilor na]ionale, regionale
}i locale, serviciilor publice, companiilor }i organiza]iilor. La acest program
particip@ ONG-uri, universit@]i, institute de cercetare }i speciali}ti în statistic@. Activit@]ile vor fi deschise în cele
27 de state membre ale UE, ]@rile CEFTA
}i ]@rile candidate la UE.
Uniunea European@ ar putea s@ instituie
un sistem european similar cu Green
Card-ul american. Comisia European@ propune, în 2007, introducerea unei c@r]i verzi
pentru imigran]ii muncitori înalt califica]i
care doresc s@ vin@ în statele UE. Cartea
Verde este o propunere mai veche a comisarului pentru libertate, justi]ie }i securitate, Franco Frattini, dar comisia înc@ nu
a înaintat o propunere legislativ@ concret@.
Cartea Verde ar urma s@ faciliteze accesul imigran]ilor califica]i în Uniunea European@. Cartea Verde ar urma s@ fie valabil@ în toate cele 27 de state membre
ale Uniunii Europene, dar este foarte
posibil ca propunerea comisiei s@ se

confrunte cu reticen]a statelor membre,
care doresc s@ î}i regleze singure politica în domeniul imigra]iei.
Green Card-ul american este un document acordat de autorit@]ile SUA lucr@torilor inalt califica]i care doresc s@ munceasc@ în Statele Unite. Num@rul de
Green Card-uri acordat anual este limitat, dar, o dat@ primit, documentul îi permite de]in@torului s@ tr@iasc@ }i s@ lucreze în SUA }i, ulterior, îi faciliteaz@
ob]inerea cet@]eniei americane.
Migra]ia economic@ este unul dintre subiectele sensibile de pe agenda european@, deoarece statele doresc s@ î}i
p@streze suveranitatea total@ în acest
domeniu, pentru a fi capabile s@ î}i protejeze pia]a muncii. Germania, spre exemplu, stat care tocmai a preluat pre}edin]ia Uniunii Europene, este unul dintre
cei mai vehemen]i oponen]i ai unui sistem de reglementare a imigra]iei de la
Bruxelles. De altfel, Germania are deja
propriul sistem gen Green Card. În ianuarie 2005, Comisia European@ a lansat o dezbatere public@ asupra viitorului
politicii comune europene în domeniul
migra]iei, prin publicarea C@r]ii Verzi
asupra unei abord@ri UE a managementului migra]iei economice.
Documentul dat atunci publicit@]ii de
c@tre comisie este construit pe argumentul demografic: declinul demografic cu care se confrunt@ Europa va determina un declin al pie]ei fortei de

munc@, vizibil înc@ din 2010. Declinul
estimat al num@rului de lucr@tori din UE
este de 20 de milioane, pân@ în 2030.
Green Card-ul european ar permite Uniunii Europene s@ reglementeze, în mod
optim, imigra]ia economic@ în statele membre, astfel încât s@ poat@ fi sus]inut@
cre}terea economic@, afirma comisia
^n documentul s@u.
Evident, atunci când vorbe}te despre migra]ie economic@ controlat@, Uniunea European@ trebuie s@ se gândeasc@ la so-

lu]ii pentru o gestionare eficient@ a fluxurilor migratorii }i s@ intensifice eforturile de integrare a cet@]enilor ter]elor state,
care muncesc în statele membre UE.
Sistemele care reglementeaz@ imigra]ia
legal@ în Uniunea European@ difer@ mult
de la stat la stat. Majoritatea ]@rilor permit numai unui num@r limitat de imigran]i s@ p@trund@ pe teritoriul lor, cu
excep]ia cazurilor de reunificare familial@
sau permise de munc@ pentru persoane cu anumite competen]e sau contracte.
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Evaziunea fiscal@ - de la concept, la necesitatea de combatere

drd. C@t@lin NICOLESCU
Este bine }tiut faptul ca în toate statele
în care exist@ economie de pia]@, domeniile de activitate cele mai sensibile la evaziune fiscal@ sunt cele în
care se produc }i se comercializeaz@
bunuri accizabile. Tenta]iile contribuabililor din acest domeniu sunt determinate de valorile mari ale accizelor,
stabilite de fiecare stat în func]ie de
politica fiscal@ proprie, accize ce se
includ în pre]ul de vânzare cu am@nuntul a acestor produse. Imediat dup@
anul 1989, odat@ cu trecerea la economia de pia]@, în România a ap@rut
imperios necesar@ reînfiin]area G@rzii
Financiare, institu]ie care a fost desfiin]at@ în anul 1945. În acest context, Garda Financiar@ ocupa un loc
aparte în sistemul de control institu]ionalizat al statului, profilul }i competen]ele sale, oferite de noul cadru
legislativ, fiind în strâns@ concordan]@ cu realit@]ile economiei române}ti.
Iar una dintre aceste realit@]i o reprezint@ tocmai tenta]iile din zona comercializ@rii bunurilor accizabile, de care
aminteam anterior. În cei aproape 15
ani de existen]@, Garda Financiar@ }ia perfec]ionat continuu metodele }i
tehnicile de control în scopul prevenirii }i combaterii evaziunii fiscale
în toate domeniile de activitate. Asta
pentru c@ }i evazioni}tii au recurs }i
recurg permanent la cele mai diversificate }i ingenioase metode prin
care urm@resc prejudicierea bugetului
de stat. Bun@oar@, de la simpla }i
rudimentara metod@ de neînregistrare
a unor venituri sau de majorare artificial@ a unor categorii de cheltuieli,
în scopul diminu@rii impozitului pe
profit datorat, s-a ajuns la înfiin]area
unor categorii de societ@]i denumite
în accep]iunea noastr@ drept societ@]i
"fantom@". Acestea, în baza unor documente falsificate (contracte de închiriere false, documente de stare civil@
false, respectiv c@r]i de identitate false)
fac tranzac]ii }i transferuri ilegale -

toate cu scopul substituirii de la plata
taxelor }i impozitelor c@tre stat. În numeroase alte cazuri s-a recurs, de asemenea, la utilizarea de documente fiscale false (facturi, chitan]iere, avize de
înso]ire a m@rfii) }i, nu în ultimul rând,
la deschiderea unor conturi nedeclarate la organele fiscale, conturi deschise pe numele unor persoane fictive la diverse b@nci, prin care se ruleaz@ sume uria}e de bani provenind
din tranzac]ii ilicite.
Un caz semnificativ în acest sens îl reprezint@ activitatea infrac]ional@ a unui
grup de firme dirijate din umbr@ de
acelea}i persoane care, prin falsificarea unor documente oficiale, au reu}it
s@ înmatriculeze fictiv 3 societ@]i din
categoria celor pe care le numeam
"fantom@", prin care s-au derulat, în
cursul anului 2004, tranzac]ii ilegale
cu produse petroliere în valoare de
peste 100 miliarde lei (ROL). Astfel,
o societate a fost înfiin]at@ de un grup
infrac]ional pe numele unor persoane
fictive }i în baza unui contract de închiriere falsificat grosolan, prin care
s-a în}elat sau nu vigilenta lucr@torilor de la Registrul Comer]ului Prahova.
Dup@ declan}area verific@rilor, am constatat ca acel contract de închiriere
apar]inea de drept altui agent economic, iar prin }ters@turi si ad@ugiri
grosolane societatea în cauza s-a înmatriculat pe un sediu fictiv. O alt@
practic@ des uzitat@ în ultimul timp
este falsificarea certificatelor de conformitate, care se elibereaz@ de rafin@rii
pentru uleiurile minerale accizate livrate, în spe]@ motorina. Astfel administratorul unei alte societ@]i, a falsificat certificatul de conformitate pentru produsul motorina EURO 3, folosindu-se de certificate de conformitate originale emise de RAFO SA One}ti
pentru alte societ@]i comerciale. Toate
aceste practici ilicite se desf@}oar@ în
scopul substituirii uleiurilor minerale
accizate (carburan]i auto) cu uleiuri minerale neaccizate, cu parametrii asem@n@tori, reu}indu-se în acest mod s@
se ob]in@ câ}tiguri ilicite fabuloase,
prin neplata accizei }i TVA aferente
la bugetul de stat.
Am recurs, în preambulul analizei de
fa]@, la exemplificarea câtorva dintre
"tehnicile" evazioni}tilor, tocmai pentru a sublinia cât de extins }i de ingenios în r@u este fenomenul evaziunii fiscale, }i, de aici, cât de important@ devine studierea }i combaterea
lui. Indiscutabil, fiscalitatea este ino-

portun@ pentru orice contribuabil, oricât
realism ar dovedi acesta. De aceea,
studiile consacrate acestui domeniu al
fiscalit@]ii urm@resc limitarea efectelor
negative sau nedorite ale acesteia asupra
contribuabilului }i asupra comportamentului s@u fiscal. Analizele }i experiment@rile din domeniul fiscalit@]ii încearc@ sa dea r@spuns la întreb@ri de genul:
- Care impozit are cel mai bun randament }i induce cele mai mici distorsiuni în economie?
- Care impozite sunt mai adecvate
interven]ionismului fiscal asupra unei
economii aflate în stare de “boom”
sau de “recesiune”?
- Exist@ o legisla]ie corespunz@toare
}i un aparat fiscal eficient pentru a limita la maximum evaziunea fiscal@?
- M@rimea evaziunii fiscale se afl@ sub
control, sau, dimpotriv@, este un fenomen cronic, care erodeaz@ masa
veniturilor bugetare }i genereaz@ inechitate în rândul contribuabililor?
R@spunsurile cele mai realiste la aceste
întreb@ri sunt absolut necesare întrucât fiscalitatea trebuie privit@ atât ca un
atribut al statului, cât }i ca o pârghie
care trebuie s@ ia în considerare voin]a
}i consim]irea contribuabilului la impozit.
Doar prin armonizarea acestor dou@
aspecte, atât în perioada premerg@toare instituirii sau m@ririi unui impozit, cât }i în faza de percepere a sa,
se pot crea garan]ii pentru un randament ridicat }i de durat@ al fiscalit@]ii
}i pentru limitarea evaziunii fiscale.
F@r@ îndoial@, fiscalitatea este necesar@. Pân@ acum, nu s-a putut înlocui
acest mijloc de finan]are }i de sus]inere a statului, dovedindu-se c@ “impozitul este un r@u necesar”. Impozitul reprezint@ un punct nodal al fiscalit@]ii, care a înso]it în decursul
istoriei, na}terea }i dezvoltarea statului. Se poate, astfel, vorbi despre o
istorie milenar@ a impozitului, timp în
care fiscul a fost }i r@mâne una din
institu]iile publice cele mai controversate. Chiar dac@ fiecare contribuabil
este, în mod aprioric, considerat a fi
consim]it la suportarea unei sarcini
fiscale, în unele cazuri se înregistreaz@ revolte împotriva lui }i destul
de des au loc înc@lc@ri ale legisla]iei
fiscale. În acest context, ne propunem a analiza }i eviden]ia fenomenul
de evaziune fiscal@ privind împrejur@rile în care se manifest@, precum }i
c@ile de combatere a acesteia. Aceasta,
cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani
s-a creat o stare de spirit general@

Înv@]area integrat@ a limbilor str@ine (I)

dr. Adriana VIN[EAN
În multe ]@ri sunt promovate forme de
educa]ie bilingv@ }i/sau multilingv@. De
obicei, acest lucru presupune c@ (1) o
parte a curriculum-ului este predat@ într-o alt@ limb@ decât limba matern@,
(2) c@ obiectul de înv@]@mânt este predat într-o alt@ limb@ decât limba matern@ }i (3) c@ predarea (tradi]ional@) a
limbilor str@ine continu@ s@ aib@ un rol,
de}i este adaptat@ la situa]ia multilingv@
specific@ de inv@]are. În ultimii ani, aceast@

metod@ a fost numit@ Înv@]area integrat@ a limbilor str@ine }i a con]inutului altor
discipline - IILSCD (Content and Language
Integrated Learning - CLIL). Dac@ acronimul în limba englez@ este un sinonim
pentru Content-Based Language Teaching
(Predarea limbilor str@ine bazat@ pe con]inut), din punct de vedere terminologic
este vorba de mai mult dec$t un joc de
cuvinte. Este vorba despre o deplasare
semnificativ@ a aten]iei de la predare
c@tre înv@]are.
IILSCD este tot mai mult în atentie, în
principal din dou@ motive. În primul
rând, pentru c@ în majoritatea ]@rilor, la
sfâr}itul secolului al XX-lea, predarea }i
înv@]area limbilor str@ine era în situa]ie de
criz@. Exista sentimentul c@ eforturile depuse în predarea limbilor str@ine se situa
cu mult sub rezultatele care ar fi trebuit
ob]inute. În al doilea rând, IILSCD corespunde aspiratiilor europene de educare a cet@]enilor pentru a vorbi, în
afara limbii lor materne, înc@ dou@ limbi
comunitare (cf. Cartea Alb@, 1995). Com-

parativ cu acest interes, cercetarea }tiin]ific@ în domeniul IILSCD se afl@ abia la
început. În timp ce IILSCD sau metodele înrudite par s@ func]ioneze, nu se
poate preciza de ce func]ioneaz@ }i care
parametri ar trebui studia]i, pentru a vedea într-adev@r procesele lingvistice }i
metalingvistice în desf@}urare. În acest
sens, IILSCD se aseam@n@ cu acupunctura: func]ioneaz@, dar nimeni nu }tie de
ce. Desigur, cercet@rile au scos la iveal@
numeroase aspecte privind programele
de imersiune din Canada, îns@ aplicarea
acestora în Europa ar fi o grav@ eroare,
pentru c@ multe variabile nu corespund.
S@ trecem în revist@ un num@r de factori, pentru a explica de ce func]ioneaz@
IILSCD }i de ce este un cadru de
înv@]are (a limbilor str@ine) mai bun }i
mai incitant decât tradi]ionalele ore de
limbi str@ine. În acela}i timp, discu]ia este
plasat@ în contextul unei importante dezbateri, determinat@ de evolu]iile din Uniunea Europeana }i sprijinit@ de Consiliul
European pentru Limbi Str@ine: dac@ se

legat@ de implica]iile bugetare, macroeconomice }i sociale ale prolifer@rii
evaziunii fiscale, la ad@postul unei legisla]ii care cu greu se perfec]ioneaz@.
Evaziunea fiscal@ este unul din fenomenele economico-sociale de maxim@
importan]@, cu care toate statele se
confrunt@, într-o m@sur@ mai mare
sau mai mic@. Din p@cate, ceea ce se
poate face efectiv în acest domeniu
este limitarea cât mai mult a consecin]elor acestui fenomen, eradicarea
sa fiind practic imposibil de realizat.
Efectele evaziunii fiscale se resimt
direct asupra nivelului veniturilor fiscale, conduce la apari]ia de distorsiuni în mecanismul pie]ei }i, nu în ultimul rând, poate contribui la crearea
unor inechit@]i sociale datorate “excesului” }i “înclina]iei“ diferite a contribuabililor c@tre acest fenomen.
În toate timpurile, multitudinea obliga]iilor pe care legile fiscale le impun
contribuabililor a f@cut s@ stimuleze
ingeniozitatea acestora în a inventa diverse procedee de evaluare a legilor
fiscale. Evaziunea fiscal@ a fost întotdeauna activ@ }i ingenioas@, pentru
motivul c@ fiscul, lovind indivizii în
averea lor, îi atinge în cel mai sensibil interes - interesul b@nesc. În cazul
evaziunii fiscale, contribuabilul încearc@
s@ se plaseze într-o pozi]ie cât mai favorabil@, pentru a beneficia cât mai
mult de avantajele oferite de reglement@rile fiscale în vigoare. Altfel spus,
evazionistul folose}te de obicei procedee legale, folosindu-se chiar de
por]ile l@sate deschise de legiuitor. În
vederea promov@rii unor activit@]i economice, legislativul a prev@zut în cadrul

sistemului fiscal o anumita strategie,
cât }i unele facilit@]i, înlesniri sau scutiri de la plata unor obliga]ii fiscale,
facilit@]i care, de regul@, sunt însu}ite
}i de unii dintre acei contribuabili care
nu au dreptul legal s@ beneficieze de ele.
În literatura de specialitate, au fost date
multe interpret@ri conceptului de evaziune fiscal@. Una dintre acestea define}te fenomenul de evaziune fiscal@ ca
fiind sustragerea total@ sau par]ial@ de
c@tre unii contribuabili – persoane fizice
sau juridice – prin diverse forme, de la
plata obliga]iilor fa]@ de buget. Ac]iunile
de combatere a formelor de manifestare a evaziunii fiscale au efect sporit,
de regula, când cei desemna]i s@ emit@
procedurile fiscale sau de control fiscal, au stabilite }i utilizeaz@ c@i }i metode cât mai diversificate, realiste }i
eficiente, adaptate la diversele forme
de manifestare ale fenomenului.
Neglijarea combaterii formelor de manifestare a evaziunii fiscale poate conduce la escaladarea fenomenului pân@
la nivelul fraudei fiscale sau economice.
De asemenea, consecin]ele negative ale
acestui fenomen se reflect@ }i asupra
realiz@rii echilibrului bugetar la nivel
local }i central, asupra puterii de cump@rare a monedei na]ionale }i nu în
ultimul rând, asupra stabilit@]ii economiei na]ionale. Prin urmare, consider@m c@ nu este deloc exagerat s@
afirm@m c@ o economie s@n@toas@,
sub aspectul deplinei func]ion@ri a
pârghiilor care-i confer@ eficien]a, nu
poate fi decât cea protejat@ prin lege
}i institu]ii ale acesteia de fenomenul
atât de penetrant }i de perturbator al
evaziunii fiscale.

presupune c@ cet@]enii europeni trebuie
s@ înve]e dou@ limbi str@ine, cum vor
face ei acest lucru, date fiind aparentele
neajunsuri pe care le presupune predarea tradi]ional@ a limbilor? În plus,
cum se pot dep@}i clasicele argumente
împotriva educatiei bilingve/multilingve,
cum ar fi (1) educa]ia multilingv@ (EM)
nu este avantajoas@ pentru c@ interfereaz@ cu procesul de înv@]are; (2) EM
determin@ lipsa de cuno}tin]e in limba
matern@; (3) EM încetine}te capacit@]ile
de înv@]are ale studentului; (4) EM este
util@ pentru copiii imigran]ilor, dar nu
}i pentru cei autohtoni }i (5) în zilele
noastre, copiii sunt deja multilingvi, când
termin@ }coala.
Termenii educa]ie multilingv@ sau
IILSCD vor fi folositi pentru a desemna orice form@ de educa]ie privind limbile în care obiectul de studiu este predat într-o a doua limb@ sau într-o
limb@ str@in@. Am putea-o numi educa]ie bilingv@ sau înv@]are prin imersiune, dar se pare c@ “educa]ie multilingv@" este mai neutru }i corespunde
evolu]iilor care au loc în prezent în
Uniunea European@ }i în Consiliul

European pentru Limbi Str@ine. În
plus, nu exist@ motiva]ii }tiin]ifice serioase care s@ ne împiedice ca ,,educa]ia bilingv@" s@ o numim ,,educa]ie
multilingv@". În majoritatea ]@rilor, în
care educa]ia bilingv@ sau cea prin
imersiune face parte din politica }colii
sunt avute în vedere cel pu]in dou@
limbi str@ine.
Exist@ o pedagogie a limbilor st@ine }i
teorii ale înv@]@rii lor. Teoriile înv@]@rii,
precum }i teoriile înv@]@rii limbilor sunt
foarte variate. Cu toate acestea, se poate
spune c@ modelul de teorie ideal@ a
înv@]@rii apar]inând lui Hill (1980) este
înc@ valabil. Potrivit lui Hill, caracteristicile acestei teorii sunt urmatoarele:
teoria trebuie (1) s@ aib@ în vedere complexit@]ile înv@]@rii umane simbolice }i
rezolvarea problemelor în mod con}tient,
(2) s@ permit@ flexibilitatea în comportament, (3) s@ explice flexibilitatea cognitiv@ }i aspectele ei deloc universale,
(4) s@ aib@ în vedere procesele evolutive,
(5) s@ ]in@ cont de influen]a înv@]@rii timpurii asupra înv@]@rii ulterioare }i (6)
s@ includ@ motivarea }i consolidarea.

(va urma)
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Mari edificii europene

Istoria Arcului de Triumf de pe Champ-Elysées

Dan POPESCU

urmare din pagina 1

Napoleon este convins, locul potrivit este
„Colina Chaillot”. R@m@sese de stabilit

tot „ce fel de monument?” Proiectul
pentru un „Arc de Triumf” este confruntat cu cel privind un „Elefant monumental”, simbol al Campaniei din Egipt, în@untrul c@ruia s@ se afle s@li cu trofee
militare, „animalul” urmând s@ verse
prin trompa sa ap@ asem@n@tor unei
fântâni arteziene. Napoleon, cu dorin]a,
mai întotdeauna fierbinte, de a imita
împ@ra]ii romani, alege „Arcul de triumf”, câteva zile mai târziu ordonându-se }i construc]ia „Elefantului” dar
în Pia]a Bastiliei. În 15 august 1806,
ziua aniversar@ a marelui împ@rat, este
pus@ prima piatr@ pentru „l’Arc de
Triomphe de l’Etoile”, a c@rui form@
nu era înc@ precis proiectat@. Unii îl

Napoleon Bonaparte

vroiau înalt }i ornat de coloane, al]ii
larg }i ornat de statui. În sfâr}it, în
1807, proiectul arhitectului Chalgrin,
îmbinând într-un fel ambele viziuni,
este agreat, fiind oricum timpul pentru
aceasta deoarece „ridicarea funda]iilor
începuse deja s@ ias@ din p@mânt”...
...Construc]ia mergea greu, întârziat@ }i
de interminabilele discu]ii între arhitec]i.
Împ@ratul dori totu}i, în 1810, anul c@s@toriei sale cu Marie-Louise, s@-i arate
tinerei împ@r@tese grandiosul edificiu.
Acesta, trebuia, deci, s@ se afle într-o
form@ c$t de c$t final@. Cum nu era posibil, Napoleon accept@ un simulacru de
„Arc de Triumf”, cu pânze colorate b@tute în cuie pe coloanele nefinisate, precum
un decor de oper@. Deloc reu}it, de altfel.
În 20 de zile, dorin]a ^mp@ratului fu realizat@. Pictorul Laffite a desenat false
basoreliefuri, precum }i un „Amor încoronând casca lui Marte” cu aceast@ explica]ie savuroas@: „Ea (împ@r@teasa, n.n.)
va r@spl@ti }i fermeca dorin]ele eroului”.
A doua zi dup@ intrarea oficial@ a lui
Marie-Louise în Paris, acest fals „Arc
de Triumf” fu îndep@rtat. Destinul, cu
marile lui necunoscute }i... cunoscute,
va face ca Napoleon s@ nu mai aibe parte
de „Arcul de Triumf” veritabil, în 1814,
anul surghiunului s@u pe insula Sfânta
Elena, existând doar stâlpii pilieri ai construc]iei. În curând, nemaipreocupânduse nimeni de aceasta, „Arcul de Triumf”,
atât cât era construit, începe s@ capete
aspectul unor ruine. Duminica, parizienii veneau aici pentru a petrece mai
multe momente vesele }i chiar luau ca
amintire câte o mic@ buc@]ic@ din monumentul neterminat...
...Destinul, din nou destinul, al „Arcului
de triumf” de data aceasta, a vrut, îns@,
altfel. În 9 octombrie 1823, regele Ludovic al XVIII-lea decreteaz@: „Arcul
va fi terminat }i consacrat memoriei
r@zboiului din Spania”, acele lupte în
care ducele d’Angoulême a ob]inut o
victorie nesemnificativ@, dar apreciat@
de un rege dornic de succese, fie ele
cât de mici. În entuziasmul s@u consacrat regelui, marele Victor Hugo va
scrie chiar: „Lève-toi jusqu’aux cieux,
portique de la victoire / Que le géant

Arcul de Triumf din Paris

de notre gloire / Puisse passer sans
se courber...” (Ridic@-te pân@ la cer,
poart@ a victoriei / Astfel încât gigantul
gloriei noastre / S@ poat@ trece f@r@ a
se apleca...). Parizienii î}i frecau ochii,

deoarece nu era vorba nici de Napoleon }i nici de o ironie prost plasat@.
Cu alte cuvinte, faimosul deja autor al
„Anului teribil” avea „mai multe coarde”
pe lira sa... (va urma)

Climatul investi]ional optim înseamn@ ceva mai mult decât „Bine a]i venit”!
Emil

DAVID
urmare din pagina 1

Lucru explicabil, întrucât toate cele
10 ]@ri care au trecut cu arme, bagaje }i acte în regul@, din defunctul „lag@r socialist” în Comunitatea European@, au de reparat ni}te imagini }i
de recuperat ni}te decalaje. Nu întâmpl@tor, a}adar, în plutonul celor
mai atractive destina]ii pentru capitalul interna]ional întâlnim constant
nume precum Cehia, Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Letonia sau Estonia, unde
impozitul pe profit este sub media
european@. Fire}te, România are }i ea,
cum spuneam, atu-urile }i performan]ele cuvenite.
3. Se manifest@, în cele mai multe
]@ri, o preocupare sus]inut@ pentru simplificarea legisla]iei na]ionale, premis@
a unui climat investi]ional stabil }i
prietenos. Realitatea demonstreaz@ c@
pachetele de legi stufoase, incifrate
}i contradictorii, re]eaua birocratic@
dens@ nu sunt pe placul marilor investitori strategici. S-a calculat c@, în
România, luând în considerare numai
legisla]ia primar@, în care includem
legile Finan]elor Publice, Codul Fiscal
cm
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cu normele sale de aplicare, Codul
de Procedur@ Fiscal@ }i normele speciale de TVA, se ajunge la circa 1000
de pagini standard de legisla]ie fiscal@, pe care trebuie s@ o priceap@ }i
s@ o respecte, deopotriv@, }i contribuabilul român, dar }i investitorul
str@in. E mult, e pu]in – r@mâne de
judecat! Partizanii înfoca]i ai restric]iilor }i capcanelor legislative pot invoca în sprijinul lor exemplul Marii
Britanii, unde legisla]ia taxelor num@r@ peste 8000 de pagini. În ce ne
prive}te, am prefera s@ ne inspir@m
din atitudinea relaxat@ a Suediei }i
Spaniei, de pild@, care bat toate recordurile: maximum 5-600 de pagini
de legisla]ie fiscal@, la un PIB de 10
ori mai mare decât al României!
Concluzia final@ se impune de la
sine: pentru a avea investitori puternici, serio}i, cre}tere economic@ }i
un nivel de trai mai bun, nu-i de
ajuns s@ batem moned@ pe tradi]ionala ospitalitate româneasc@. Pe lâng@
]uic@ }i vin, pâine }i sare, trebuie s@-i
întâmpin@m pe oaspe]i cu un climat
de afaceri deschis }i prietenos, cu legi
clare }i simple, cu oferte economice
tentante. Restul vine de la sine...
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„E timpul pentru schimbare!”

drd. Lia - Alexandra BALTADOR
În data de 22 aprilie, am aniversat Ziua
P@mântului. În acest an, totodat@, se împlinesc 37 de ani de la prima manifestare modern@ ce viza protec]ia mediului.
În 1970, la apelul lansat de Gaylord Nelson,
un senator din Wisconsin, s-a desf@}urat, pe teritoriul Statelor Unite ale
Americii, primul protest la nivel na]ional în vederea ini]ierii unor m@suri
de protejare a naturii. Era o perioad@
în care americanii risipeau mari cantit@]i de benzin@ pentru a-}i alimenta
masivele ma}ini cu motoare V8, industria emitea în atmosfer@ cantit@]i
importante de gaze, f@r@ a se îngrijora de consecin]e legale sau, cel pu]in,
de pres@ negativ@. Poluarea aerului era
acceptat a fi „mirosul prosperit@]ii”. În
acesta condi]ii, 20 de milioane de americani au ie}it în strad@, pentru a demonstra împotriva st@rii de nep@sare
pe care autorit@]ile o manifestau cu privire la situa]ia mediului înconjur@tor.
Aceast@ manifestare a reunit reprezentan]i ai republicanilor }i ai democra]ilor,
oameni boga]i }i s@raci, or@}eni }i fermieri. Rezultatele cele mai semnificative ale acestei prime Zi a P@mântului au fost crearea Agen]iei de Protec]ie a Mediului a Statelor Unite (EPA)
}i adoptarea unor legi în acest domeniu. Cea mai important@ realizare
a fost, totu}i, trezierea con}tiin]ei generale cu privire la responsabilitatea ce
revine umanit@]ii, în ansamblul s@u,
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fa]@ de mediul natural. În anul 1990,
s-a organizat, cu prilejul Zilei P@mântului, o mare campanie, de data aceasta la nivel global, mobilizând în jur de
200 de milioane de oameni, din 141 de
]@ri. Cu acest prilej, s-au men]ionat principalele efecte negative pe care activitatea uman@ le provoac@ mediului, solu]ii în acest sens fiind dezb@tute în
cadrul Summitului P@mântului, de la Rio
de Janeiro, organizat sub tutela ONU.
Zece ani mai târziu, probleme erau
acelea}i. Cunoscute de toat@ lumea,
problemele Terrei trebuie rezolvate la
nivel mondial, în mod special în ceea
ce prive}te utilizarea eficient@ a energiei, utilizarea surselor alternative de
energie }.a., astfel încât modific@rile
climatice s@ nu duc@, pornind de la
un scenariu pesimist, la dispari]ia vie]ii
pe p@mânt.
Anul acesta, celebrarea a avut ca tem@
schimb@rile climatice, ac]iunile de}f@}urându-se sub sloganul “E timpul
pentru schimbare!”. E timpul pentru o
schimbare a comportamentului nostru,
în încercarea de a încetini procesul de
degradare a st@rii de s@n@tate a planetei. În cursul istoriei Pamântului, clima
s-a schimbat de multe ori, uneori chiar
în mod dramatic. Erele mai calde au
înlocuit }i au fost înlocuite, mereu, de ere
glaciare. De}i unii cercet@tori sus]in c@
aceste schimb@ri sunt de natur@ ciclic@,
c@ astfel de fenomene climatice au existat }i în trecut, totu}i, clima din ultimii
aproximativ 10.000 de ani a fost deosebit de stabil@. În aceasta perioad@,
s-a dezvoltat }i civiliza]ia uman@. În
ultimii cca. 100 de ani, temperatura medie la nivel global a crescut cu cca.
0,8 °C, mai repede decât oricând, în
ultimii 1000 de ani. Înc@lzirea global@
este un fapt real, iar noi, oamenii, suntem o parte a acestei probleme.
Care sunt, îns@, solu]iile? Cele mai importante surse alternative de energie,
(eolian@, solar@ sau geotermal@) care
ar putea reduce/înlocui consumul de carburan]i fosili (petrol, gaz natural }i c@r-

bune) sunt produse, deocamdat@, la costuri foarte ridicate. Introducere noilor
tehnologii (curate), crearea de infrastructuri corespunz@toare implic@ investi]ii
substan]iale. Totu}i, dup@ un început
modest, sursele de energie regenerabile cresc într-un ritm impresionant.
În prezent se constat@ o cre}tere a produc]iei de energie eolian@, la nivel mondial, într-un ritm anual de aproximativ
40&. Dup@ primele investi]ii în domeniu, pe m@sura perfec]ion@rii tehnologiilor }i trezirea con}tiin]ei colective
ale oamenilor în privin]a mediului, se
constat@ c@ producerea energiei eoliene
devine din ce în ce mai eficient@. Principalii furnizori de energie ar putea deveni Germania (liderul mondial), SUA,
Spania, Danemarca. Dar, demersuri în
acest sens au fost f@cute }i de alte state,
cum ar fi Fran]a, Argentina, Marea
Britanie }i China.
Producerea de hidrogen, prin electrolizarea apei, permite depozitarea }i utilizarea lui la alimentarea turbinelor cu
gaz. Totodat@, hidrogenul reprezint@
combustibilul ideal pentru motoarele
cu celule combustibile.
{i în domeniul energiei solare s-au
f@cut progrese însemnate. Într-un clasament mondial al produc@torilor de
energie solar@, Japonia ocup@ primul
loc. Acest fapt se datoreaz@ unei politici guvernamentale coerente de care
au beneficiat produc@torii japonezi de
celule solare. Programul intitulat 70.000
de acoperi}uri, care a oferit ini]ial o
subven]ie cash 50& pentru sistemele
reziden]iale conectate la re]ea, a fost principalul motor al extinderii pie]ei japoneze. În afara acestor subven]ii, guvernul nipon a alocat în 2001, 271 milioane de dolari pentru cercetare }i dezvoltare, programe pilot }i stimulente
pe pia]@. {i Germania promoveaz@ utilizarea acestui tip de energie, prin garantarea unui pre] ferm al surplusului de
energie solar@ trimis în re]ea de c@tre
cet@]enii ce dispun de un astfel de sistem. Este de remarcat faptul c@ ener-

gia solar@ nu produce gaze cu efect de
ser@, fiind totodat@ extrem de util@ în
zonele aflate la mare distan]@ de o
re]ea electric@ conven]ional@.
O alt@ surs@ de energie „verde” este cea
geotermal@, o resurs@ vast@ în zone
precum ]@rmurile Pacificului, coastele
vestice ale Americii de Sud, Americii
Centrale }i Americii de Nord, Valea Marelui Rift, care str@bate Africa de Est
pân@ în Orientul Mijlociu. Unele ]@ri
din aceste regiuni dispun de suficient@ energie geotermal@, pentru a-}i acoperi tot necesarul de electricitate.
Recurgerea la surse alternative de energie este inevitabil@, atâta timp cât rezervele de combustibili fosili, la scar@
planetar@, sunt, oricum, în permanent@ sc@dere. În plus, efectele pe care
utilizarea acestor surse de energie le
are asupra modific@rilor climatice nu
trebuie pierdute din vedere.
Alte solu]ii vor fi aduse în discu]ie în
aceast@ s@pt@mân@, când, pe 4 mai,
s-a dat publicit@]ii un nou raport al
Grupului de Lucru III, din cadrul Comisiei Interguvernamentale ONU pentru Schimb@ri Climatice (IPCC), intitulat „Mitigation of Climate Change” (Reducerea modific@rilor climatice). Este
cel de-al treilea raport prezentat sub
egida ONU cu privire la acest subiect.
Primul raport, prezentat de exper]ii
IPCC, în februarie, la Paris, a conchis c@ este „foarte probabil” sau în
procent de 90& sigur c@ înc@lzirea
climatic@ din ultima jum@tate de secol
se datoreaz@ activit@]ii umane. S-a prezis
o cre}tere a temperaturii cuprins@ între
1,8 }i 4 °C, în urm@torii o sut@ de ani.

Al doilea raport, f@cut public în aprilie,
s-a preocupat de impactul pe care
aceste schimb@ri climatice îl au asupra s@n@t@]ii, agriculturii sau resurselor de ap@. Criticii l-au descris ca
fiind un raport „apocaliptic.” Cu siguran]@ c@ }i cel de-al treilea raport va
suscita controverse. Conform primelor informa]ii, planul de ac]iune menit
s@ salveze P@mântul de supraînc@lzire
include m@suri ce vizeaz@ expansiunea produc]iei }i utiliz@rii de energie
nuclear@, folosirea recoltelor cu plante
modificate genetic pentru a cre}te produc]ia de biocombustibil }i depozitarea carbonului în subteran.

Participant la Earth Day, 1970.
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Interven]ia psihologic@ complement în combaterea }omajului (II)
drd. Cornelia IORD~NESCU
Informarea }i consilierea profesional@, medierea muncii, formarea profesional@, consultan]@ }i asisten]@ pentru începerea unei
activit@]i independente sau pentru ini]ierea unei afaceri, completarea veniturilor
salariale ale angaja]ilor }i stimularea ocup@rii for]ei de munc@ sunt m@suri active
principale, care func]ioneaz@ în România
de la apari]ia Legii 76/2002 }i sunt livrate de
c@tre AJOFM–uri sau furnizori acredita]i.
M@surile de stimulare a ocup@rii for]ei
de munc@, cel mai adesea sunt percepute doar prin prisma efectelor pe care le
au la nivel economic, respectiv cre}terea
gradului de ocupare – obiectiv al prioritar al UE – }i mai pu]in prin prisma
schimb@rilor care trebuie s@ se produc@
la nivelul persoanei, aflate în situa]ia de
criz@ datorat@ st@rii de }omaj, schimb@ri
care conduc în final la efectele economice dorite.
Este îns@ adesea specificat, în literatura
economic@ de specialitate, c@ pia]a for]ei de munc@ este una special@, deoarece,
obiectul tranzac]iei este o „marf@” special@ - „capacitatea de munc@ a individului” - o marf@ care este definit@ printr-un ansamblu de caracteristici bio-psihologice, demografice, educative, profesionale }i comportamentale, care o face
s@ se diferen]ieze semnificativ de toate

munc@ existente pe pia]a local@.” (L76/2002)

celelalte m@rfuri. „Marfa”, în acest caz,
are voin]@ }i capacitatea de a lua decizii
}i are un nivel foarte redus, aproape
inexistent de standardizare.
Plecând de la defini]ia de mai sus, implementarea unor tipuri de m@suri active
care ]in seama de aspectele psihologice,
subiective, individuale ale persoanelor care
se confrunt@ cu situa]ia de }omaj, contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor de ocupare. Exemplu concret în aceast@
direc]ie sunt m@surile active de informare
}i consiliere profesional@ }i, într-o pondere mai mic@, cele de formare profesional@ }i consultan]@ în afaceri. Cu alte
cuvinte, fiind vorba de OM, trebuie s@ avem
în vedere c@ atingerea obiectivelor economice necesit@ aproape întotdeauna }i
instrumente psihologice, pe lâng@ cele
macro sau microeconomice. În lucrarea

„Consilierea carierei”, Mihai Jig@u (2001),

enum@r@ câteva din caracteristicile persoanelor aflate în situa]ia de }omaj: pierderea identit@]ii }i statutului social câ}tigate anterior prin profesia practicat@; sentimentul dezorganiz@rii temporale a vie]ii;
marginalizarea social@; instalarea unei st@ri
de spirit pesimiste, a apatiei, a abandonului de sine sau agresivit@]ii;”. Toate aceste
aspecte au implica]ii negative asupra capacit@]ii de ac]iune a }omerului, a capacit@]ii acestuia de a fi persoan@ activ@ pe
pia]a muncii.
Consilierea profesional@, ca m@sur@ activ@,
încearc@ s@ rezolve o parte din aceste
probleme, bazându-se pe principiul dezvolt@rii personale }i presupunând (dup@

cum este definit@ în Legea 76/2002) „încurajarea autonomiei }i cre}tere gradului de motivare a clientului, astfel încât
acesta s@ se implice activ în rezolvarea
problemelor personale asumându-}i responsabilitatea lu@rii unor decizii în plan
profesional.”.
Consilierea profesional@, fie c@ este individual@ sau de grup, î}i propune ca rezultate: cre}terea stimei de sine; optimizarea comportamentului }i ac]iunilor
individului în scopul (re)integr@rii socioprofesionale; con}tientizarea necesit@]ii

unei preg@tiri profesionale continue, nu
doar pentru p@strarea locului de munc@
ci }i mai ales în scopul unei ascensiuni
profesionale; identificarea deprinderilor
profesionale, a aptitudinilor }i „punctelor
tari” ale persoanei consiliate; cre}terea autonomiei }i responsabilit@]ii persoanelor
aflate în c@utarea unui loc de munc@.
M@surile active de informare }i consiliere profesional@ au ca scop „cre}terea

}anselor de ob]inere a unui loc de munc@,
corespunz@tor aspira]iilor profesionale, preg@tirii profesionale }i ofertei de locuri de

Dup@ cum se poate observa, înc@ din prezentarea scopului acestor servicii, este introdus@ no]iunea de aspira]ie profesional@.
Stabilirea aspira]iilor profesionale, ale unei
peroane aflate în c@utarea unui loc de
munc@, ]inând seama de caracteristicile
enun]ate mai sus, este de multe ori o problem@ pentru care este nevoie de sprijin specializat. Nu de pu]ine ori, consilierul profesional, constat@ c@ persoana
aflat@ în c@utarea unui loc de munc@ fie nu
mai are nici o dorin]@ profesional@, fie dorin]ele lui se afl@ mult deasupra sau sub resursele pe care le de]ine, fie c@ dorin]ele
lui nu concord@ cu cerin]ele pie]ei muncii,
fiecare din aceste situa]ii fiind o piedic@
în ob]inerea într-un timp cât mai scurt a
unui loc de munc@. Este necesar@ parcurgerea unui întreg proces, cuprinzând }edin]e de consiliere, informare profesional@
sau testare psihologic@ pentru a reu}i cre}terea }anselor de ocupare a unei persoane aflat@ într-o asemenea situa]ie.
Desigur, interven]ia psihologic@ nu se substituite m@surilor economice, dar ar trebui
s@ le completeze }i s@ le m@reasc@ eficien]a.
Considera]iile de mai sus creioneaz@ câteva din aspectele mai pu]in cunoscute ale
m@surilor active informarea }i consilierea
profesional@, dincolo de cifre sau procente. În esen]@ ele reprezint@ o inter-

ven]ie psihologic@ cu efecte psiho-economice, care în România se afl@ înc@ la
început de drum }i despre care, tocmai
cei c@rora li se adreseaz@, }omerii, }tiu
înc@ foarte pu]ine lucruri.

O radiografie obiectiv@ a marketingului în România

drd. CAMELIA APOSTU
S@ }tii unde te pozi]ionezi ca brand sau
ca }i companie, nu numai în prezent, dar
}i pe termen mediu }i lung, s@ }tii cui
te adresezi }i ce a}tept@ri are consumatorul de la tine, toate acestea împreun@
înseamn@ marketing. Companiile care
au o strategie de marketing bine pus@ la
punct beneficiaz@ de puterea acesteia,
demonstrat@ prin cre}terea vânz@rilor, profit, notorietate }i succes pe pia]@.
Marketingul înseamn@ centrul universului strategic al unei companii, locul de
unde se traseaz@ direc]ia de business.
Cei care v@d lucrurile în acest fel sunt
cei care se men]in pe pia]@ }i prosper@.
Ceilal]i, privesc marketingul prin bro}uri, flutura}i, târguri, eventual }i reclame, aceste companii sunt cele cu viitorul destul de fragil }i nesigur.
Cele mai frecvente gre}eli de marketing
se refer@ la:
- lipsa de viziune }i concentrarea exclusiv@ asupra rezultatelor de vânz@ri pe termen scurt;
- supraevaluarea rolului publicit@]ii, aceasta nu poate compensa o organizare corespunz@toare sau o diferen]iere a unui produs sau serviciu de cele concurente;
- neutilizarea cercet@rii de pia]@;
- ignorarea destinatarilor produselor sau
serviciilor, respectiv oamenii;
- utilizarea pre]ului mic ca strategie de
diferen]iere, în condi]iile în care faptul c@
un produs este diferit reprezint@ argumentul pentru care consumatorul ar pl@ti mai
mult sau m@car acela}i pre];

- tot în categoria gre}eli poate fi trecut@
}i atitudinea companiilor referitoare la
marketing, în sensul c@ unele firme îl
privesc drept o cheltuial@ }i nu drept o
investi]ie.
Desele mi}c@ri la nivelul conducerii unei
companii, la nivelul departamentului de
marketing, schimbarea agen]iei cu care
se lucreaz@ conduc la inexisten]a unei
constan]e a marketingului de brand, consumatorul fiind dezorientat pentru c@ nu
}tie despre ce produs este vorba }i mai
ales ceea ce vrea de la acel brand }i
ceea ce vrea brandul de la el. Acest fenomen este specific mai ales companiilor române}ti, c@rora înc@ le este greu
s@ fac@ o planificare }i s@ aib@ o viziune
pe termen lung. De obicei, acestea merg

pe o strategie pe termen scurt }i pe principiul de a copia concuren]a.
Un moment important în evolu]ia strategiilor de marketing adoptate de c@tre companiile române}ti a fost reprezentat de
necesitatea g@sirii unor c@i prin care consumatorul s@ fie convins s@ cumpere
produsul respectiv. În plus, pe fondul
cre}terii concuren]ei, toate companiile
au în]eles c@ trebuie s@ investeasc@ în
marketing, mai exact în comunicarea
produsului c@tre consumator.
În urm@ cu doar 10 ani, Internetul era
practic necunoscut }i de aceea pu]in
exploatat de consumatorul român. Persoana care voia s@ fac@ un credit la o
banc@ era nevoit@ s@ piard@ ore întregi
de la o institu]ie la alta, pentru a ob]ine

mai multe detalii. În prezent, cu un simplu click, po]i aduna toate informa]iile
necesare.
Internetul reprezint@ o platform@ neconven]ional@, eficient@, mult mai permisiv@ de transmitere a mesajelor.
În topul investi]iilor în Internet, domenii
precum finan]ele, auto, IT }i, în ultima
perioad@, distribu]ia au foarte mult de
câ}tigat prin digital marketing. Marketingul digital este un instrument interactiv ce ofer@ posibilitatea de a comunica
one to one, personalizat, precum }i de a
ob]ine un r@spuns din partea consumatorilor.
Promovarea on-line, spre deosebire de
mediile clasice, prezint@ drept avantaje:
spa]iu nelimitat ce stimuleaz@ creativitatea }i originalitatea, abordarea direct@ }i personalizat@ a publicului ]int@, grad ridicat
de flexibilitate }i adaptabilitate, posibilitatea de a ob]ine feedback, costuri mai
reduse }i rezultate cuantificabile.
O campanie digital@ permite o targetare
mult mai eficient@ decât în cazul utiliz@rii televiziunii, de exemplu, ca }i canal de
comunicare. Speciali}tii spun c@ 20& din
timpul liber pe care îl au oamenii }i-l
petrec pe Internet, iar bugetele de promovare care se duc spre acest canal
sunt de 5& din total.
O tehnic@ recent@ de marketing, blogul,
este un instrument de comunicare, un
aparat de ascultare }i un mod de a
interac]iona direct cu clien]ii. Managementul unei companii poate înv@]a foarte
multe citind aceste bloguri (afl@ ce spun
deopotriv@ clien]ii }i non-clien]ii despre
afacerea pe care o conduc, transmite lumii
informa]ii despre ce are de oferit). Ca
urmare, câ}tig@ clien]i, dar }i r@spunsuri
imediate ale acestora legate de ofert@.
Blogul poate avea efecte uria}e asupra
rela]iilor cu clien]ii }i a felului în care
gândesc clien]ii despre o companie }i
produsele sale. Blogul comunic@ mai mult
cu consumatorii de pe un segment de
vârst@ care este mai greu de atins prin

mediile tradi]ionale, încercând de asemenea loializarea consumatorilor }i asigurarea unei mai bune interac]iuni cu ace}tia.
Blog marketingul în România nu func]ioneaz@ a}a cum o face în alte ]@ri, datorit@ penetr@rii reduse a Internetului în
toate mediile profesionale }i sociale.
Dezvoltarea blog marketingului în România se va realiza odat@ cu saturarea
comunica]ional@, ridicarea gradului de
civiliza]ie, gradul de ocupare a timpului oamenilor, penetrarea Internetului }i suprasaturarea mediilor clasice de comunicare.
Programele de marketing dezvoltate în
mediul online presupun costuri mult
mai mici decât cele ale campaniilor
comunicate prin media tradi]ionale. Un
alt avantaj al utiliz@rii acestui canal îl
constituie posibilitatea studierii comportamentului celui care viziteaz@ pagina de
Internet, a m@sur@rii timpului pe care
acesta îl petrece citind con]inutul sau folosind anumite servicii. Dezvoltarea permission marketingului (comunicarea unor
mesaje c@tre consumator cu permisiunea acestuia) este foarte important în
expansiunea publicit@]ii în mediile digitale. Acest gen de publicitate bazat de
permisiune schimb@ total modalitatea de
comunicare a agen]iilor de publicitate.
Consumatorul accept@ un mesaj, doar
dac@ respectivul mesaj are un con]inut
valoros sau folositor.
Pe pia]a româneasc@, bugetele alocate
marketingului digital sunt relativ mici.
Pia]a de publicitate online, de exemplu,
de}i cunoa}te o evident@ explozie (dublu
fa]@ de anul precedent), a dep@}it cu
pu]in 5 milioane de euro în 2006. Pe lâng@
infla]ia pre]ului, cre}terea se datoreaz@
}i m@ririi bugetelor investitorilor, a intr@rii de clien]i noi, }i, de asemenea cre}terii num@rului de site-uri. Începând cu
acest an, se a}teapt@ ca bugetele alocate marketingului digital s@ creasc@
dep@}ind nivelul de 10 milioane euro,
odat@ ce clien]ii vor deveni tot mai mult
interesa]i de acest domeniu.
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Luna trecut@,

Valoarea echivalent@ rulajului futures a dep@}it 444 milioane de euro

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

Aprilie, o lun@ „scurt@” dar lichid@
La bursa derivatelor, finalul lunii aprilie
a survenit, datorit@ contextului calendaristic al zilei de 1 mai, cu o }edin]@ zi
mai devreme, în data de 27.04, întrucât în prima zi a s@pt@mânii în curs
nu s-au desf@}urat tranzac]ii în pia]a
autohton@ de capital. Astfel, sesiunea
din 27 aprilie a fost cea care a pus
punct celei de-a patra luni a anului.
Pe fondul lipsei de tranzac]ionare a
SIF-urilor, care sunt cele mai lichide
active suport, dar }i a TLV sau BRK,
lichiditatea din ultima }edin]@ a lunii
recent încheiate a fost cea mai sc@zut@

din anul curent, doar DERRC, DESNP
}i raportul RON/EURO intrând în aten]ia
investitorilor, care au încheiat 349 contracte, majoritatea pe „Rompetrol”. Acest
lucru nu a împiedicat, îns@, luna aprilie
s@ se remarce prin prisma totalului
tranzac]ionat, ca o perioad@ cu o lichiditate deosebit@. În cele 19 sesiuni
au fost încheiate 447.898 contracte,
valoarea echivalent@ acestora cifrându-se la 1,48 miliarde de lei, adic@
peste 444 milioane de euro. În compara]ie cu luna aprilie din anul trecut,
s-a realizat triplarea volumului de transfer, iar din punct de vedere valoric, totalul corespunz@tor lunii recent încheiate
este de }apte ori mai mare. „Bursa derivatelor }i-a respectat din nou statutul de pia]@ matur@ }i puternic@, volumul }i valoarea ob]inute fiind în grafic. De la începutul anului, am reu}it s@
atingem un total care indic@ aproape
dublarea volumului ob]inut în primele
patru luni din 2006”, a declarat pre}edintele BMFMS, Teodor Ancu]a.
În aprilie, pentru primele locuri în topul
lichidit@]ii, am asistat la o adev@rat@ b@t@lie a derivatelor pe SIF, în conformitate cu scenariul derulat de la startul
anului curent. Concret, este vorba de
derivatele ce au ca active suport ac]iunile SIF 2 respectiv SIF 5. DESIF 2
s-au impus f@r@ probleme în clasamentul general cu 223.363 contracte.
Pentru pre]urile DESIF 2, aprilie a

Bursa din Shanghai

fost o lun@ a cre}terilor, investitorii pe
pozi]ii de cump@rare fiind beneficiari
acestei direc]ii. Pentru scaden]a iunie,
DESIF 2 au crescut cu 15,48&, iar pentru
septembrie }i decembrie cu 15,7 }i
14,7&. DESIF 5 au încheiat luna pe locul
secund, cu 206.350 de contracte, urmând, de asemenea, un traseu ascendent. Dac@, la începutul lunii trecute
DESIF 5 iunie valorau 3,1855 lei/ac]iune, la finalul acesteia (pre]ul din 26.04)
se înregistra o valoare de 3,7310 lei/ac]iune, adic@ un plus de 17,1&. Pentru
septembrie, DESIF 5 au câ}tigat 15,5&
iar pentru decembrie s-a consemnat un
plus de aproape 16&. Podiumul lunii
aprilie a fost încheiat de DESIF 3, cu
un total de aproape 4900 contracte.
DESIF 3 au fost campioanele volatilit@]ii,
cu aprecieri de 20,3& pentru iunie 18,6&
pentru septembrie }i 21,5& pentru decembrie. S-au mai remarcat DETLV,
cu 4585 contracte }i DERRC, cu 3108.

%n topul intermediarilor, SSIF
Broker se men]ine lider;
Mi}c@ri în restul clasamentului.
În aprilie 2007, pe pia]a sibian@ la termen au tranzac]ionat 38 intermediari.
Ca de fiecare dat@ în acest an, SSIF-ul
cel mai activ s-a dovedit Broker Cluj, care
a încheiat 130.075 contracte. În afar@
de prima pozi]ie, care este o „afacere”
exclusivist@ a SSIF Broker, în clasament au avut loc interesante mi}c@ri.
Astfel, se remarc@ cedarea pozi]iei secunde de c@tre SSIF Vanguard Bucure}ti, în favoarea concitadinilor de la SSIF
Eastern Securities care au încheiat

Cea mai grea zi a leului
Dan SUCIU

urmare din pagina 1

De aici apare beneficiul. Randamente
de dobând@ interesante, infla]ii în sc@dere }i, cum este vorba }i de o moneda care se înt@re}te, avantajul este tot
mai evident. Pentru c@ întreaga conjunctur@ risc@ s@ aibe o predictibilitate în defavoarea economiilor na]ionale, în Slovacia (ca }i în România),
Banca Na]ional@ î}i men]ine posibilitatea de a interveni pe pia]@, pentru
a nu permite specula]iile pe curs }i de
a controla evolu]iile infla]ioniste determinate de presiunile pe monedele locale. De altfel, banca central@ a Slovaciei a confirmat interven]ia pe pia]a
monetar@ local@, pentru a sl@bi presiunea pe coroana slovac@. Interven]ia a repus coroana pe un nivel de
varia]ii convenabil b@ncii locale. Un

exemplu care poate fi urmat oricând
de Banca Na]ional@ a României.
Vineri, 27 aprilie, toate condi]iile erau
preg@tite pentru ca o interven]ie a b@ncii
centrale române}ti s@ aib@ loc. Dup@
s@pt@mâni de cre}tere, leul a început
diminea]a din nou pe cre}tere. Tot ce
alt@ dat@ a fost considerat marja de
rezisten]@ fusese spulberat în ultimele
zile, ca într-un asalt în care fiecare redut@ cade una dup@ alta: 3,3 ... 3,2
marje considerate de rezisten]@ pentru
evolu]ia cursului în toamna acestui an,
nu doar acum, în aprilie. Niciodat@ Banca
Na]ional@ nu va confirma o interven]ie,
decât dac@ va vrea s@ sublinieze în mod
explicit o evolu]ie sau alta. O confirmare înseamn@ un mesaj explicit, o
inten]ie bine conturat@, o evolu]ie preconizat@. Prea mult, pentru un free
float u}or controlat, cum considera BNR
c@ trebuie s@ evolueze cursul ca urmare
a politicii monetare asumate. BNR nu

mai recunoa}te interven]ia pe pia]@, din
octombrie 2005. Vineri, îns@, dup@ ora
11, pre]ul leului a început s@ scad@
rapid }i de la 3,31, în doar dou@ ore
a pierdut tot ce acumulase dup@ dou@
s@pt@mâni de munc@. A ajuns la un
moment dat }i la 3,33, dar închiderea
a fost la 3,32. De atunci a mai crescut u}or în fiecare zi, f@r@ s@ treac@
grani]a celor 3,33. Schimbarea de
vineri a f@cut îns@ ca întregul curs
s@-}i schimbe tendin]a de evolu]ie,
chiar dac@ înt@rirea efectiv@ a euro în
raport cu leu un a fost pronun]at@.
A intervenit sau un BNR vineri, 27
aprilie, pe pia]a valutar@? E o întrebare
la care nu vom primi niciodat@ un r@spuns direct. Putem doar deduce. {i
specula c@ aceast@ înt@rire a leului din
ultima perioad@ e prea aspr@. Chiar
dac@ BNR nu a anun]at un interval de
varia]ie, un leu prea tare stric@ prea
multe socoteli.

93.270 contracte. Prin cele 87.561 contracte, Vanguard s-au plasat totu}i pe
podium, încheind luna pe locul trei. O
evolu]ie spectaculoas@ am consemnat
în ceea ce prive}te activitatea SSIF
Trend din Bac@u, societate care a urcat
de pe locul 10, în martie, pân@ pe locul
patru, în aprilie, datorit@ celor 58.916
contracte încheiate. Pe locul 5 sau plasat SSIF Interdealer Capital Cluj cu 56.809
contracte, în urcare cu un loc, iar pe
}ase Estinvest Foc}ani care au realizat 53.785 contracte. Un recul destul de
puternic s-a observat în cazul Carpatica
Invest, care a coborât de pe locul trei, de]inut în martie, pe locul }apte, cu 48.390
contracte. În top 10 s-a mai clasat SSIF
BT Securities cu 44.282 contracte,
SSIF Orizont Vest cu 39.357 contracte
}i SSIF GM Invest cu 37.189.

Investitorii cu ochii pe derivatele SIF
Dup@ vacan]a prelungit@, }edin]a de
miercuri 2 mai a prilejuit reluarea
tranzac]iilor bursiere în pia]a la termen.
În condi]iile în care numeroase active
suport au fost în continuare suspendate de la tranzac]ionare, dintre acestea
remarcându-se, în primul rând, SIF 2
}i 5, pia]a a fost animat@ de revenirea
la tranzac]ionare a DESIF 3. Activitatea
juc@torilor s-a concretizat în încheierea a 3829 contracte futures }i options
din 855 tranzac]ii. Majoritatea acestora
au fost încheiate îns@ în aria futures,
valoarea echivalent@ lor ajungând la
14,78 milioane de lei.
Derivatele pe ac]iunile SIF 3 Transilvania au generat un flux de atractivitate

care aproape a monopolizat tranzac]iile
futures, pe parcursul zilei fiind încheiate
3553 contracte DESIF 3. „Hot@rârea
ac]ionarilor SIF 3, care au aprobat majorarea capitalului social prin acordarea de ac]iuni gratuite, a impulsionat
puternic activitatea }i pe derivatele pe
aceste titluri, iar cre}terea consistent@
a pre]ului din pia]a la vedere a fost recep]ionat@ ca atare }i pe bursa derivatelor”, a declarat un broker sibian.
Tranzac]iile realizate pe activul suport
SIF 3 s-au îndreptat c@tre cele trei scaden]e r@mase din acest an, anume iunie,
martie }i decembrie. Dintre acestea, scaden]a din var@ a fost termenul preferat
de participan]ii în pia]@. DESIF 3 iunie
au închis la un pre] de lei 4,105/ac]iune,
dup@ un traseu ascendent încheiat prin
atingerea limitei de oscila]ie zilnic@ de
35 bani. Pentru septembrie }i decembrie, pre]urile de cotare au urcat la
valori de 4,3 }i 4,35 lei/ac]iune, în urma
unor cre}teri care au atins, de asemenea,
limita de oscila]ie admis@. Despre aceste
aprecieri, brokerul citat a mai precizat:
„Dup@ anun]ul privind majorarea de capital, era de a}teptat ca evolu]ia DESIF
3 s@ se încadreze pe un astfel de tipar,
remarcându-se }i cre}terea num@rului de
pozi]ii deschise pe acest produs derivat”.
Atitudinea favorabil@ manifestat@ de investitorii futures fa]@ de derivatele pe
SIF-uri a fost înt@rit@ în }edin]a de joi,
când revenirea la tranzac]ionare a DESIF
2 }i DESIF 5 a condus }i la erup]ia lichidit@]ii, pân@ la ora 13, fiind încheiate
circa 13.000 contrate, majoritatea pe cele
dou@ active suport, acompaniate cu o
lichiditate foarte bun@ }i de DESIF 3.
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Eurostat: Rom$nia are cea mai mare cre}tere a }omajului
Rata }omajului din Rom$nia a avut cea mai mare cre}tere din r$ndul ]@rilor membre UE, ^n
ultimele 12 luni, potrivit datelor Eurostat, biroul de statistic@ al Uniunii Europene. Astfel, rata
}omajului a avansat, ^n martie, p$n@ la nivelul de 7,8&, comparativ cu nivelul de 6,9& ^nregistrat
^n perioada similar@ a anului trecut.
Ileana ILIE
Rata }omajului a sc@zut, ^n luna martie, ^n zona euro }i a r@mas constant@
^n Uniunea European@. %n timp ce 23 de
state membre au ^nregistrat o sc@dere a
acesteia, alte patru (printre care se
num@r@, ^n special, România }i Ungaria)
au ^nregistrat o cre}tere a ratei, potrivit
datelor prezentate zilele trecute de Oficiul
European pentru statistic@ - Eurostat.
%n zona euro (cele 13 state membre care
utilizeaz@ moneda unic@ european@), rata
}omajului a sc@zut, ^n martie 2007, la 7,2

procente, comparativ cu 7,3 procente ^n
luna precedent@ }i 8,2 procente, ^n martie 2006. %n SUA, rata }omajului s-a situat ^n martie la 4,4 procente, iar ^n
Japonia la patru procente.
Din cele 27 de ]@ri membre ale Uniunii,
23 au consemnat ^n martie o sc@dere
a ratei }omajului, ^n ultimele 12 luni. Cea
mai mare sc@dere a fost ^nregistrat@ ^n
Slovenia, de la 6,4& ^n martie 2006 la
4,6&, Polonia, de la 15& la 11,4&, }i
Slovacia, de la 14,2& la 10,8&. Cea mai
mare cre}tere a }omajului a fost consemnat@ ^n Rom$nia, de la 6,9& la

7,8&, }i Ungaria, de la 7,3& la 8,1&.
Conform Eurostat, cea mai sc@zut@ rat@
a }omajului din r@ndul ]@rilor membre
UE se ^nregistra ^n Danemarca (3,4&),
Olanda (3,4&) }i Irlanda (3,9&), ^n
vreme ce cea mai ridicat@ era ^n Polonia
(11,4&) }i Slovacia (10,8&).
Rata }omajului ^n r$ndul b@rba]ilor a
sc@zut de la 7& la 6& ^ntre martie 2006
}i martie 2007 ^n zona euro }i de la
7,4& la 6,4& la nivelul ^ntregii Uniuni
Europene. %n ceea ce prive}te femeile,
acest indicator a ^nregistrat un declin de
la 9,6& la 8,7& ^n zona euro }i de la
9,1&la 8,3& ^n UE-27.
Acela}i studiu arat@ c@ somajul ^n r$ndul
tinerilor sub 25 de ani era de 16,6&,
fa]@ de 18& ^n martie 2006. Cea mai
mic@ rat@ a }omajului ^n r$ndul acestei
categorii era ^n Olanda (6,5&), Danemarca (6,6&), Irlanda (7&), iar cea mai
mare se ^nregistra ^n Grecia (25,5& - ^n
trimestrul IV 2006), Polonia (24,4&) }i
Rom$nia (23,4&).
Eurostat estimeaz@ c@, ^n luna martie
2007, ^n UE-27 erau 17 milioane b@rba]i
}i femei f@r@ un loc de munc@, dintre
care 10,8 milioane numai ^n zona euro.
Potrivit Institutului Na]ional de Statistic@
(INS), ^n ultimul trimestru al anului 2006,
popula]ia activ@ a Rom$niei era de 9,802
milioane persoane, din care 9,095 milioane persoane ocupate }i 707.000
}omeri BIM (defini]ia conform criteriilor Biroului International al Muncii).

Metode de calculare a }omajului:
Eurostat & INS
Potrivit Institutului Na]ional de Statistic@, rata }omajului ^n luna februarie a
fost de 5,2&, ^n raport cu popula]ia activ@, ^ns@ cele dou@ institu]ii (INS }i
Eurostat) calculeaz@ aceste date ^n mod diferit.
Dumitrescu Ilie, director ^n cadrul
INS, a declarat pentru HotNews.ro ca
institutul calculeaz@ }omajul ^n doua
moduri. %n cadrul primului mod, care
se calculeaz@ lunar, se raporteaz@
}omerii ^nregistra]i la Agen]ia
Na]ional@ pentru Ocuparea For]ei de
Munc@, la totalul popula]iei active.
Cel de-al doilea mod se face trimestrial }i se calculeaz@ dup@ un model

al Biroului Interna]ional al Muncii
(BIM). {omajul ^n sens BIM se bazeaz@ pe cercetare statistic@ }i const@
^ntr-un sondaj desf@}urat la domiciliu, din care rezult@ num@rul }omerilor }i cel al popula]iei active.
Eurostat, ^ns@, calculeaz@ rata }omajului folosind o metod@ care ^nglobeaz@ cele dou@ moduri ale INS, iar
rezultatul este prezentat lunar.
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