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“Nu exist@ fenomene mo-
rale, ci numai interpret@ri
morale ale fenomenelor.”

Fr. Nietzsche
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Leul care se înt@re}te v@zând cu ochii - deja
este o }tire a zilei de ieri. Dar va fi }i }tirea
zilei de mâine, a}a c@ a doua întrebare, legat@
de consisten]a acestei aprecieri, este îndrept@]it@:
aprecierea leului este o chestiune de conjunc-
tur@ sau una de substan]@? Este, de fapt, între-
barea monetar@ fundamental@ a acestor zile.
Prima explica]ie, atunci când se discut@ despre
apreciere, ia în calcul conjunctura. Cifrele arat@
clar c@ exist@ o apreciere de fond a tuturor mo-
nedelor din zona Europei Centrale }i de Est }i
leul face parte din acest calup de monede care
se înt@resc v@zând cu ochii. Varia]iile stau în
favoarea leului, dar trebuie s@ ]inem cont }i de
faptul c@ }i coroana slovac@ este pe aproape,
ceea ce a adus la o interven]ie a b@ncii centrale
slovace pentru a mai tempera cre}terea. Forintul
maghiar a câ}tigat }i el, de la începutul anului,
1,5& fa]@ de euro, iar zlotul polonez, 1,62&,
pu]in totu}i, fa]@ de cele 4& pe care le-a luat
leul fa]@ de euro. Acest succes al monedelor
emergente vine din faptul c@ ele sunt monedele
unei zone cu cre}tere economic@ însemnat@. De
asemenea, cum dolarul nu reu}e}te s@ atrag@
prea mult aten]ia, iar euro a r@mas cantonat la
dobânzi de 3,75, monedele emergente, printre
care }i leul, ofer@ înc@ dobânzi bune }i, deci stâr-
nesc interes pentru inves]ii }i achizi]ii în aseme-
nea monede. Nu degeaba se spune, în englez@,
dobânzii, rata de interes! Rata de interes,
a}adar, pentru leu, zlot, coroane, forint sau leva,
este în cre}tere, chiar }i atunci când avem
u}oare tendin]e de sc@dere a dobânzii.
Campion al regiunii, leul este privit cu aten]ie }i
se fac multe specula]ii legate de viitoarea cota]ie
suport: 3,25 pare c@ va fi pragul pentru viitorul
imediat, ceea ce va confirma o devalorizare de
5 procente de la începutul anului. Nu este îngri-
jor@toare, chiar dac@ este spectaculoas@ din per-
spectiva monetar@ a B@ncii Na]ionale. F@r@ s@
indice un culoar de varia]ii agreat pentru leu,
atât timp cât leul nu dep@}e}te cele 15& pro-
cente de varia]ie plus-minus într-un an, mone-
da na]ional@ r@mâne în limitele criteriilor de con-
vergen]@ pentru euro. 
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Comunicarea domnului Gerd Behnke, subsecretar de stat (Comitetul pentru Întreprin-
deri Mici }i Mijlocii, Germania) – la Conferin]a Economic@ Interna]ional@ de la ULBS

Cercetare-dezvoltare

Iulia Nagy

Stimate domnule profesor Popescu, doam-
nelor }i domnilor, cu mult@ pl@cere m-am
întors, din nou, la Sibiu. A} putea afirma chiar
c@ e vorba deja de un veritabil tur de vizite.
M@ bucur c@ alian]a strâns@ a statelor din ca-
drul UE, pe plan economic, se refer@ }i la rela-
]iile dintre Germania-România, cele dou@ ]@ri
având aceea}i linie de orientare. De fapt, noi
ne-am ocupat cu construirea, respectiv extin-
derea, contractelor economice bilaterale, înc@
de când România era un fel de „Terra incog-
nita” pentru multe din întreprinderile din ves-
tul Europei. Acest lucru s-a schimbat sensibil
de când ]ara dumneavoastr@, România, a aderat
la Uniunea European@.
Deoarece Sibiul poart@, în acest an, titlul valo-
ros, prestigios, de Capital@ Cultural@ European@,
al@turi de Luxemburg, experien]a dumneavoastr@
este important@ pentru orice persoan@, ca }i
pentru mine, consecvent în a înv@]a }i în a pre-
]ui frumuse]ile }i mo}tenirea cultural@ ale acestui
ora}. În afar@ de aceasta, Sibiul, ca }i comunele
germane, a dezvoltat un model de stimulare, în-
drumare a investitorilor str@ini, prin metoda „One-
Stop-Shop”. M-am interesat }i am aflat c@ timpul
de la prima discu]ie cu poten]ialii investitori în

leg@tur@ cu un contract }i pân@ la începerea pro-
duc]iei nu este mai mare de un an. Dac@ am
compara, îns@, cu Germania, unde acesta poate
dura de la câteva s@pt@mâni la pu]ine luni
doar, pân@ când o întreprindere se lanseaz@
oficial, atunci nu mai am nimic de comentat.
Se }tie cât }i ce trebuie f@cut astfel...
Oricum, sunt foarte sigur: Sibiul, Transilvania,
România împreun@, vor deveni, în timp, unul
dintre cele mai importante teritorii economice
ale Uniunii Europene. Nu degeaba venitul ora-
}ului Sibiu a crescut înzecit, în ultimii }apte
ani. Printre altele, numero}i investitori germani
au venit în Sibiu. }i astfel ajung la tema mea
ini]ial@: ce rol joac@ România deja în Uniunea
European@ }i cum vor evolua în viitor rela]iile
pe plan economic }i politic ale ]@rilor noas-
tre? S@ începem prin acceptarea statusului pro
aderare. S@ privim, îns@, în trecut, asupra pri-
mei runde de extindere a Uniunii, mai ales
pentru c@ scenariul se refer@, în principal, la
aderarea României.

(Gerd Behnke)
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Far din Bretania, Fran]a

Dan SUCIU

drd. C@t@lin NICOLESCU

pag. 6

Mihalela Herciu

Claudia Ogrean
pag. 3

Cu siguran]@ c@ Europa se distreaz@. Se distreaz@ }i se înfioar@ de ceea
ce se poate petrece în cotlonul acesta al Balcanilor, unde patimile }i ran-
chiuna dau în clocot, jignirile }i mahalagismele au devenit „stil de via]@”,
iar ridicatul poalelor în cap – politic@ na]ional@. Deocamdat@, europenii
ne privesc cu o condescenden]@ îngrijorat@, suportându-ne n@b@d@ile, tot
a}a cum într-o familie mai închizi ochii o vreme la n@zbâtiile mezinu-
lui, dar întrebându-se, totu}i: pân@ unde }i pân@ când? Drept r@spuns,
noi continu@m cu frenezie s@ ne d@m în spectacol, s@ ]inem afi}ul unui
nesfâr}it circ mediatic }i s@ fim ceea ce, din p@cate, ne pricepem cel
mai bine: saltimbancii Europei. Ne-am uitat interesele }i ne-am pierdut
pe drum priorit@]ile. Am devenit imuni la sfaturi }i surzi la pericole. Ne-
am v@zut cu sacii în c@ru]@, credem c@-i avem acolo definitiv, }i am
deschis bâlciul. Cine s@ mai bage în seam@ c@ ne înghesuim într-o
c@ru]@ care geme din toate încheieturile, cine s@ mai aud@ semnalele
de alarm@ ale unor min]i lucide, fie ele în ]ar@ sau în afara ei? {i sem-
nele rele se abat peste o na]ie parc@ anesteziat@...
Ne-o spun statisticile „la zi” ale B@ncii Na]ionale a României, ne-o con-
firm@, îngrijora]i, exper]ii Fondului Monetar Interna]ional. Concret, defici-
tul comercial din economia româneasc@ a dep@}it la finele primului
trimestru din acest an pragul de 4 miliarde euro, cu 72 la sut@ mai
mult decât în aceea}i perioad@ a anului 2006. Tendin]ele negative au
continuat }i în aprilie, când pre]urile de consum achitate de popula]ie
au sporit cu 0,52 la sut@, cea mai mare cre}tere lunar@ din acest an,
pe fondul scumpirii m@rfurilor nealimentare, în special energie electric@
}i gaze. Încotro mergem? Spre un deficit comercial necontrolat, agra-
vat de un echilibru tot mai precar între exporturi }i importuri, }i o
infla]ie periculoas@? {i care sunt consecin]ele ac]iunii acestor factori
perturbatori asupra mecanismelor din macroeconomie? Deocamdat@,
suntem doar în zona estim@rilor pesimiste. Potrivit acestora, deficitul
extern al României va ajunge, în 2007, la 11,5 la sut@ din PIB, cu ten-
din]e v@dite de cre}tere în cazul în care consumul intern va dep@}i
intr@rile de capital. Aceste tendin]e ar putea fi anulate doar în condi]iile
unei cre}teri economice de 6,5 la sut@ }i ale unui nivel al investi]iilor
str@ine de aproximativ 8 miliarde de euro. Aceasta este o variant@
superoptimist@ în ce ne prive}te, exper]ii FMI prognozând recent pentru
România un deficit de cont curent de peste 12 la sut@ din PIB în 2007.
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Furtul cardurilor, mai precis al banilor de pe ele, un fenomen
izolat ^n prezent, poate deveni o problem@, odat@ cu cre}terea
vertiginoas@ a num@rului de carduri emise de b@ncile rom$ne}ti.
Iar evenimente recente dovedesc acest lucru.
ING Bank a publicat un avertisment, ^n care anun]a c@ bazele
de date ale VISA au fost sparte de hakeri, cu scopul de a ob]ine
datele de pe carduri }i de a sustrage banii. Un avertisment re-
cent a fost publicat }i de Ambasada SUA, care semnala existen]a
unor re]ele de ho]i care cloneaz@ carduri. Câ]iva cititori ne infor-
meaz@ c@ au primit pe e-mail mesaje (fishing), ^n numele unor
b@nci ^n care li se cer datele cardurilor, pentru a le utiliza ulte-
rior ^n numele proprietarilor }i a fura banii de pe ele. Care sunt,
a}adar, modalit@]ile prin care ac]ioneaz@ ho]ii de carduri }i cum
s@ ne ferim de ei?

{i cardurile se cloneaz@

Prima metod@, destul de rar întâlnit@, este cea a clon@rii car-
durilor prin intermediul unor cititoare de card }i camere mon-
tate de ho]i la ATM-urile b@ncilor. Înc@ nu exist@ informa]ii
privind aplicarea acestei metode ^n ]ara noastr@, ^ns@, ^n noiem-
brie anul trecut, a fost transmis@ o alert@ ini]iat@ de ambasada
Statelor Unite, prin intermediul American Chamber of Commerce,
având ca titlu: ATM-urile bancare transformate pentru a putea
fura ID-urile clien]ilor.

O privire mai ampl@ asupra rela]iilor 
germano-române din perspectiva UE (I)

Furtul 
cardurilor
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[ara arde 
}i baba se piapt@n@...

Emil DAVID
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Alerta a fost preluat@ }i de BCR, care
^}i informeaz@ utilizatorii de carduri
de spre cum se pot feri de astfel de ca-
zuri. Iat@ alerta publicat@ de DotCom-
merce România, pe site-ul www.pro-
cesor.ro:
Alert@ de fraud@ Nr. 03-05 - 01 noiem-
brie 2005. Alerta a fost ini]iat@ de US
Embassy, prin intermediul American
Chamber of Commerce.

ATM-urile bancare, transformate pen-
tru a putea fura ID-urile clien]ilor?

Au ap@rut bande organizate ce insta-
leaz@ echipamente speciale pe ATM-
urile b@ncilor, care reu}esc s@ fure
atât num@rului card-ului c$t }i PIN-ul.
%n timp ce dvs. efectua]i o banal@ re-
tragere de numerar, o echip@ st@ ^n-
tr-o ma}in@ ^n apropierea ATM-ului
primind informa]ia transmis@ wireless
de c@tre echipamentul instalat pe ban-
comat. Dac@ vede]i un asemenea dis-
pozitiv, nu folosi]i ATM-ul respectiv
}i raporta]i imediat telefonic b@ncii.
Echipamentul folosit pentru a fura
num@rul card-ului }i PIN-ul dvs. este
^n mod ingenios mascat, pentru a
ar@ta exact ca un ATM normal. Un
dispozitiv este montat ^n locul unde
se introduce card-ul ^n mod obi}nuit;
un dispozitiv care cite}te num@rul car-
dului }i îl transmite celor afla]i ^n
ma}ina din apropiere.
%n acela}i timp, o camer@ wireless,
mascat@ de un suport pentru pliante,
este montat@ }i pozi]ionat@ astfel încât
s@ poat@ filma introducerea codului
dvs. PIN. Ho]ii copiaz@ datele car-
dului }i folosesc numerele PIN pentru
a retrage sume mari din mai multe
conturi, ^ntr-un timp foarte scurt, di-
rect de la ATM-ul b@ncii.

Bancomatul-fantom@

Anul trecut, Poli]ia rom$n@ a arestat
o banc@ de ho]i care au reu}it s@ clo-
neze carduri cu ajutorul unui banco-
mat-fantom@, reu}ind astfel s@ fure
sute de milioane de lei din conturile
a zeci de bucure}teni. Bancomatul-fan-
tom@ era montat la parterul unui
bloc situat pe bulevardul Mihai Bravu,

din Capital@. 
Cum au procedat: au cump@rat, de
pe Internet, cititoare de carduri, pe
care le-au atasat la un computer
montat în bancomat. Partea din fa]@
a acestuia a fost realizat@ în a}a fel
încât s@ semene foarte bine cu cele
folosite de b@ncile comerciale.
Practic, orice persoan@ care inten]io-
na s@ extrag@ bani din acest banco-
mat nu putea b@nui escrocheria. Chiar
}i meniul bancomatului era identic
cu unul original.
Opera]iunile corespundeau cu cele
standard. Victima, dup@ ce î}i intro-
ducea cardul în bancomat, selecta
limba de utilizare, introducea codul
de securitate }i opta, apoi, pentru ex-
tragerea de numerar. În acel moment,
pe ecran aparea mesajul c@ tranzac]ia
nu poate avea loc din motive tehnice.
Ce se întâmpla între timp? Cu aju-
torul computerului, datele privind con-
tul }i codul de securitate ale cardu-
lui erau copiate }i memorate. F@r@ s@
b@nuiasc@ ce se întâmplase, „clientul”
recupera cardul }i pleca în c@utarea
unui alt bancomat. Ho]ii foloseau da-
tele astfel ob]inute pentru a „clona”
cardurile victimelor. Acestea aveau
acelea}i elemente de identificare ca
}i cele originale. Conturile accesate
prin cardurile clonate erau golite de
bani, extragerile de numerar facându-
se de la bancomate din Bucure}ti }i
Constan]a.

Cum au instalat bancomatul

Ho]ii s-au prezentat la administra]ia
imobilului drept angaja]i ai unei firme
trimise de o banc@ comercial@ s@ mon-
teze un bancomat. A fost încheiat }i
un contract fictiv cu administra]ia,
care a primit câteva sute de dolari
drept „chirie” pentru acceptarea mont@rii
bancomatului. Nimeni nu b@nuia es-
crocheria pus@ la cale de tineri.

Phishing, sau furtul datelor 
de pe card

O a doua modalitate de furt al da-
telor de pe carduri este cea cunos-
cut@ cu denumirea de “phishing”. VISA
a fost victima unei astfel de metode.
%ntr-un avertisment publicat de ING
Bank România, luna trecut@, se arat@

urm@toarele:
%n ultimele zile, mai multe e-mailuri tri-
mise de la adrese false au fost adre-
sate posesorilor de carduri Visa, ce-
rându-le acestora s@ furnizeze date
personale, pentru a li se elibera noi
coduri de securitate pentru carduri.
Clien]ii au fost informa]i c@ acest@
m@sur@ este necesar@, dup@ ce mai
multe baze de date ale Visa au fost
pierdute, ca urmare a atacurilor ha-
ckerilor. VISA ^i avertizeaz@ pe pose-
sorii de carduri s@ nu dea curs unor
astfel de solicit@ri }i s@ nu ofere nici
o informa]ie personal@, precum nu-
m@rul de card, perioada de valabili-
tate a cardului, codul PIN al cardu-
lui, user ID-ul sau parola. %n cazul ^n
care a]i dat curs unei astfel de solici-
t@ri, sunte]i invita]i s@ contacta]i Servi-
ciul My'Line la num@rul specificat pe
spatele cardului dvs. sau pe cererea
de deschidere de cont.

"Phishing" este o forma de fraud@ pe
Internet, prin care se urm@re}te ob]i-
nerea de informa]ii personale legate
de utilizarea cardului, precum num@r
card, valabilitate, user ID-ul }i parola.
Cei care urm@resc ob]inerea fraudu-
loas@ a acestor informa]ii creeaz@ un
web site ce imit@ ^n detaliu site-ul
oficial al unei organiza]ii legitime, de
obicei o institu]ie financiar@ (compa-
nie de asigur@ri, banca sau companie
emiten]a de carduri). Phising-ul este
practicat }i prin trimiterea unui e-
mail, prin care destinatarului i se cere
s@ acceseze site-ul respectiv (replic@ a
site-ului oficial) }i s@ ofere detalii per-
sonale, inclusiv codurile de securitate.
Potrivit informa]iilor publicate de Dot-
Commerce, fishingul reprezint@ ope-
ra]ia prin care utilizatorii unui site
sunt p@c@li]i s@-}i introduc@ datele
personale, ale contului bancar sau
ale cardului ^ntr-un cont fraudulos,
copie fidel@ a site-ului firmei, pentru
o revalidare a contului sau orice alt mo-
tiv plauzibil. Scopul final este lichida-
rea conturilor p@c@li]ilor sau furtul
identit@]ii acestora de c@tre ini]iatorii
opera]iunii. Conform statisticilor, 5&
dintre destinatarii acestui tip de me-
saje dau curs solicit@rilor.
Potrivit DotCommerce, hakerii au trimis

anul trecut peste 20 milioane de e-
mail-uri, ^n mai multe t@ri, printre
care se num@r@ }i România, pentru
a invita posesorii de carduri VISA s@
se înroleze ^n sistemul Verified by
Visa. "Hackerii sunt extremi de peri-
culo}i prin inventivitatea lor. 
Ei au reu}it s@ copieze ^n cele mai
mici detalii pagina Visa. Mai mult,
p$n@ }i serverul de la care sunt trimi-
se e-mail-urile este foarte atent ales:
https://usa.visa.com/personal/security/vbv",
a declarat M@d@lin Matica, directorul
DotCommerce Rom$nia.
Prin completarea datelor solicitate, po-
sesorii cardurilor care primesc un ast-
fel de e-mail risc@ s@ ramân@ f@r@ bani
^n cont. Este vorba de acela}i grup
de hackeri care, la sfârsitul lui 2004,
a atacat informatic câteva mari b@nci
americane, printre care }i Citibank.
Pentru a putea folosi cardurile ^n con-
di]ii de siguran]@, posesorii rom$ni
de carduri Visa trebuie s@ contacteze
banca emitent@, pentru a se înregis-
tra ^n sistemul 3D Secure, cea mai
avansat@ platform@ tehnologic@ mon-
dial@ pentru securizarea tranzac]iilor
de plat@ online prin card bancar. Infor-
ma]iile sunt puse la dispozi]ie inclu-
siv pe Internet, pe site-urile proprii ale
b@ncilor. %n prezent, sunt patru b@nci
care au aderat la sistemul 3D Secure:
Alpha Bank, BCR, Banca Tiriac }i Raif-
feisen Bank. Phishing-ul este una din-
tre cele mai des întâlnite metode de
fraudare a posesorilor de card, mai
ales a celor care nu urm@resc cu aten]ie
respectarea elementelor de siguran]@.
Iata alerta de fraud@ a cardurilor VISA:
VISA phishing email - "Verified by
Visa Enrollement Date Issued: 05 Ja-
nuary 2005 Fraud Alert # 4999 Target
Company: VISA From Address: upda-
te@visa.com Subject Line: Verified by
Visa Enrollement Page Content URL:
164.77.203.11/personal/security…

Cum s@ v@ proteja]i împotriva
furtului de date

1. Niciodat@ nu ap@sa]i pe hyperlink-
ul primit ^n e-mail. Dac@ ave]i impre-
sia c@ este un e-mail real, copia]i
linkul ^n browserul dvs.
2. Utiliza]i soft anti-spam.

3. Utiliza]i soft anti-virus. 
4. Utiliza]i un soft de tip personal firewall
5. Faceti Update frecvent la softul utilizat.
6. C@uta]i ^ntotdeauna elementele de
securitate ale paginilor care v@ cer
date personale (http)

Aten]ie la cump@r@turile on-line

O alt@ metod@ prin care pute]i r@-
mâne f@r@ bani pe card este atunci
când face]i cump@r@turi pe internet.
Potrivit DotCommerce, amatorii de fi-
sing si-au îndreptat aten]ia }i asupra
magazinelor virtuale române}ti.
Hakerii folosesc o pagin@ de internet
fals@, identic@ cu cea a originalului,
^n care primesc informa]ii despre car-
durile cu care se fac cump@r@turi din
magazine. Prima tentativ@ de furt de
identitate s-a îndreptat asupra site-
ului bestcomputers.ro
Fie c@ sunte]i înregistra]i sau nu în
baza de date a magazinului bestcom-
puters.ro, exist@ posibilitatea de a re-
g@si în inbox-ul dvs. un e-mail din
partea companiei cu subiectul „con-
firmarea comenzii on-line”. 
Un sfat util: Nu accesa]i }i/sau cum-
p@ra]i de pe alte site-uri care prezint@
asem@n@ri de design cu site-ul best-
computers.ro, dar care nu au adresa
scris@ corect: www.bestcomputers.ro,
sau care v@ redirec]ioneaz@ în pagini
ce con]in adrese necunoscute (ex:
http://83.16.108.242/htdocs/anuleaza.html).
Comercian]ilor le sunt suficiente nu-
mele dvs., num@rul card-ului, tipul
acestuia, dat@ de expirare, CVV2 codul
pentru a procesa tranzac]ia în deplin@
siguran]@. Orice alt@ informa]ie colec-
tat@ în formularul de comand@ de c@tre
magazin, ajuta doar la completarea pro-
filului dvs în baza de date a companiei.
Foarte important! Best Computers, prin
procesatorul s@u de carduri autorizat,
DotCommerce Romania, nu v@ soli-
cit@ niciodat@ informa]ii despre cardul
dvs. cum ar fi : PIN-ul bancar, CNP-ul
sau codul CVV2/CVC2 integral.
O astfel de tentativ@ a avut loc }i cu
site-ul BNR, anul trecut, când un haker
a copiat o pagin@ a b@ncii centrale }i
a trimis e-mail-uri, ̂n încercarea de a ob]ine
dona]ii pentru victimele inunda]iilor.

(va urma)
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Banca Cental@ a Canadei
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- comunicare prezentat@ ^n cadrul celei de a IV-a Conferin]e interna]ionale de finan]e, Tunisia, martie 2007 -- comunicare prezentat@ ^n cadrul celei de a IV-a Conferin]e interna]ionale de finan]e, Tunisia, martie 2007 -

Economia bazat@ pe cunoa}tere
}i noii determinan]i ai

competitivit@]ii; cre}terea rolului
investi]iilor în cercetare-

dezvoltare-inovare 

Confirmând celebra maxim@ “cunoa}-
terea înseamn@ putere”, societatea cu-
noa}terii constituie apogeul dezvolt@rii
societ@]ii omene}ti, în care cunoa}-
terea este resursa central@ a econo-
miei – prin capacitatea de a substitui
printr-o “alchimie” specific@ materia-
lele, transporturile, energia, timpul sau
spa]iul, ultima }i cea mai înalt@ surs@
fundamental@ a puterii - succedând altor
dou@ surse ce au marcat dezvoltarea
societ@]ii omene}ti: violen]a (for]a) -
convertit@ progresiv în lege, }i bo-
g@]ia (banul) - transmutat@, la rândul
s@u, în cunoa}tere. De aceea, Peter
Drucker consider@ c@ trecerea ]@rilor
dezvoltate capitaliste la societatea ba-
zat@ pe cunoa}tere reprezint@ cea mai
mare schimbare din lumea modern@.
În sprijinul acestor afirma]ii vine }i
teoria economic@, întrucât modele
recente ale cre}terii economice con-
sider@ cercetarea-dezvoltarea drept mo-
torul cre}terii economice; o prezum]ie
de baz@ a acestor modele const@ în
faptul c@ cercetarea-dezvoltarea gene-
reaz@ dou@ tipuri fundamentale de out-
put-uri }i anume: noul produs sau noul
proces ca atare pe de o parte, res-
pectiv informa]iile tehnologice încorpo-
rate în noile produse pe de alt@ parte.
În noua economie bazat@ pe cunoa}-
tere – asumat@ în tot mai mare m@-
sur@ drept nou stadiu al dezvolt@rii
economice caracterizat prin folosirea
intensiva a cunoa}terii, ca principal
factor de progres, inovarea – privit@
în sensul cel mai larg al no]iunii, ca „în-
cununare” a investi]iei în cercetare-
dezvoltare - reprezint@ sursa generic@
a avantajului competitiv }i determi-
nantul primordial al competitivit@]ii. }i
toate acestea au loc pentru c@ „noul
sistem accelerat de creare a bog@]iei
este tot mai dependent de schimbul
de date, informa]ii, cuno}tin]e. Este
supra-simbolic. Când nu se schimb@
nici o informa]ie, nu se creeaz@ nici

o avu]ie nou@”. Accelerarea ritmului
inov@rilor a înso]it dintotdeauna evo-
lu]ia societ@]ii omene}ti, îns@ fenome-
nul s-a accentuat ame]itor în ultimele
decenii - tocmai cele care au cunoscut
emergen]a economiei bazate pe cu-
noa}tere - }i a condus la schimbarea
a însu}i conceptului de inovare: con-
cluzia c@ aceasta este, înainte de
toate, rezultatul unui efort sistematic,
organizat, tenace }i precis direc]io-
nat, mai curând decât al inspira]iei,
al scânteierii unui geniu, s-a conso-
lidat pe baza studierii sistematice a
unui mare num@r de inov@ri de suc-
ces, a determin@rilor }i implica]iilor
acestora. Ceea ce nu s-a schimbat în
conceptul de inovare este c@ aceasta
reprezint@ un proces de “distrugere
creatoare”, a}a cum l-a definit J.
Schumpeter. 
Tr@s@tur@ definitorie a perioadei actuale,
accelerarea ritmului opera]iilor }i tran-
zac]iilor pune “bazele unui nou sistem,
ale unei noi viteze economice care
comprim@ timpul dar }i scumpe}te
unitatea de timp.” Manifestarea acestui
proces este v@zut@ de so]ii Toffler ca
fiind un corolar al muta]iilor înre-
gistrate în privin]a “modului în care
se f@ure}te avu]ie”: (1) transformarea
cunoa}terii în principalul factor de
produc]ie; (2) înlocuirea accentului pus
anterior asupra patrimoniului material
cu cel pus pe valorile intangibile ale
societ@]ii; (3) de-masificarea, ce per-
mite instalarea de sisteme de prelu-
crare intensiv informatizate, capabile
de varia]ii infinite }i ieftine; (4) cre}-
terea cererii de munc@ înalt specia-
lizat@ }i a caracterului de non-inter-
}anjabilitate a acesteia; (5) promo-
varea inova]iei permanente în privin]a
produselor, tehnologiilor, proceselor,
marketingului sau finan]elor; (6) de-
vansarea economiei de scar@ de c@tre
antieconomiile complexit@]ii; (7) proli-
ferarea organiza]iilor matriciale, a echi-
pelor de proiect, centrelor de profit
}i a unei game largi de alian]e stra-
tegice, societ@]i mixte cu participare
str@in@, consor]ii etc., multe dintre
ele interna]ionale; (8) apari]ia de noi
forme de conducere }i cre}terea gra-
dului de integrare a sistemelor; (9)
crearea unei ample infrastructurii de
re]ele electronice cu rolul de a re-
la]iona diversele tehnologii informatice. 
În rela]ie cu procesul de tranzi]ie spre
societatea bazat@ pe cunoa}tere, ino-

varea dobânde}te o dubl@ valen]@: pe
de o parte, procesul de c@utare conti-
nu@ a “ocaziilor” – presupus de inovare
}i realizat, concret, prin intermediul a
tot ceea ce investi]iile în cercetare-
dezvoltare reunesc – a condus la extin-
derea ariei sale de referin]@ la nivelul
mediului global; pe de alt@ parte,
odat@ conturat acest mediu, el a
contribuit la g@sirea a tot mai multe
ocazii ce pot fi valorificate. Desigur,
aceste determin@ri nu reprezint@,
decât privite global, rela]ii de tip
cauz@-efect, c@ci, dac@ mut@m nivelul
analizei la cel al organiza]iei de orice
tip (universitate, institut de cercetare
sau firm@) – la care inovarea se
produce în mod concret, aceasta ar
putea s@ se confrunte cu numeroase
probleme care s@ infirme “teoria” de
mai sus, c@ci dilatarea spa]ial@ a ti-
parelor mediului tradi]ional de ope-
rare a entit@]ilor organiza]ionale poate
aduce cu sine o serie de restric]ii }i
inconveniente (de natur@ financiar@,
logistice sau ]inând de factorul timp),
care pot determina fie imposibilitatea
sau întârzierea accesului la o ocazie
de natur@ a provoca inovarea, fie o va-
lorificare necorespunz@toare a ocaziei
ivite }i astfel pierderea caracterului
de „investi]ie” a cheltuielilor cu cerce-
tarea-dezvoltarea.

Întrucât “cercetarea }tiin]ific@ }i ino-
varea reprezint@ pârghii esen]iale pentru
ridicarea nivelului economic al fiec@-
rei na]iuni }i influen]eaz@ hot@râtor
adaptarea întreprinderilor dintr-o ]ar@
la modific@rile care au loc pe plan mon-
dial”, procesul de inovare pare a fi sin-
gura speran]@ pentru asigurarea vitezei
accelerate a schimb@rilor tehnologice
în procesele productive impuse de schim-
b@rile sociale }i economice care au
loc în întreaga lume. Pentru aceasta,
toate organiza]iile trebuie s@ se situeze
în lan]ul inov@rii - care faciliteaz@ crea-
rea de noi locuri de munc@, noi pro-
duse }i servicii, creând condi]ii pentru
cre}terea bun@st@rii – într-un context
în care întreaga economie na]ional@
trebuie s@ fie preg@tit@ s@ stimuleze
activitatea creativ@, iar schimburile eco-
nomice s@ aib@ ca obiect nu doar
produse }i servicii, ci }i noi idei, noi
rezultate ale activit@]ii inovatoare.    

Evaluarea competitivit@]ii na]ionale
- evolu]ii }i tendin]e în contextul
economiei bazate pe cunoa}tere

Competitivitatea este unul dintre cele
mai puternice concepte ale gândirii
economice moderne. “Organic legat
de no]iunea de competi]ie, (conceptul
de competitivitate, s.n.) exprim@ la

nivelul cel mai general capacitatea persoa-
nelor, firmelor, economiilor na]ionale,
produselor, serviciilor etc. de a se men-
]ine în competi]ia intern@ }i interna-
]ional@ }i de a ob]ine (produce) avan-
taje economice din aceasta”. În ceea
ce prive}te competitivitatea interna]ional@,
R. Carbaugh sus]ine c@ aceasta “este
relativ u}or de definit la nivelul firmei
individuale. O firm@ este competitiv@
dac@ poate s@ produc@ bunuri sau
servicii de calitate superioar@ sau la
un pre] mai sc@zut decât rivalii s@i
interni sau externi. (…) Pentru o
na]iune, competitivitatea interna]ional@
poate fi definit@ în mai multe moduri.
Toate au îns@ un factor comun: (…)
abilitatea ei de a utiliza eficient opor-
tunit@]ile de pe pia]a mondial@.”
În anul 1994, OCDE definea - în Bulletin
of the EU - competitivitatea drept “ca-
pacitatea întreprinderilor, industriilor,
regiunilor, na]iunilor sau organismelor
suprana]ionale, aflate în competi]ie in-
terna]ional@, de a asigura în mod
sus]inut un venit relativ ridicat din
valorificarea factorilor de produc]ie,
precum }i un venit superior din valo-
rificarea for]ei de munc@”, în timp ce
în 2006, IMD analiza competitivitatea
unei na]iuni – în Competitiveness of
Nations: the Fundamentals – pornind
de la defini]ia: „domeniu al teoriei eco-
nomice care analizeaz@ faptele }i poli-
ticile ce definesc/contureaz@ abilitatea
unei na]iuni de a crea }i men]ine un
mediu care permite/sus]ine crearea de
valoare suplimentar@ pentru întreprinderi
}i de prosperitate crescând@ pentru oameni”.
În accep]iunea Forumului Economic
Mondial - cel care întocme}te în fie-
care an topul competitivit@]ii mondiale
- competitivitatea na]ional@ este strâns
legat@ de productivitate, întrucât e de-
finit@ ca fiind acel ansamblu al facto-
rilor, politicilor }i institu]iilor care
determin@ nivelul productivit@]ii într-o
]ar@, având astfel o influen]@ direct@
asupra nivelului de prosperitate ce
poate fi atins de o economie. În ace-
la}i timp, productivitatea este factorul
determinant al ratelor de recuperare
a investi]iilor, care determin@, la rân-
dul lor, ratele de cre}tere agregate ale
unei economii. Astfel, o economie este
mai competitiv@ dac@ ea este una mai
înclinat@ spre cre}tere rapid@ pe ter-
men mediu }i lung. 

(va urma)

Republicarea c@r]ii „Probleme funda-
mentale ale Transilvaniei” la exact o
jum@tate de secol de la apari]e, în 1995,
a reprezentat nu numai un gest de oma-
giere a memoriei profesorului Victor
Jinga, personalitate }tiin]ific@ }i politic@
important@, ci }i o necesitate de docu-
mentare pentru genera]iile mai tinere,
o lucrare al c@rei mesaj na]ional }i euro-
pean, de respingere a intoleran]ei, a ideii
de superioritate rasial@, este de maxim@
actualitate. 
De la problematica spa]iului, a frontierelor,
pân@ la cea a realit@]ii economice din
spa]iul carpato-dun@rean, de la concep-
tul de „na]iune” p$na la cel de „stat na]io-
nal”, la considera]ii geopolitice româ-
ne}ti, toate acestea sunt ilustrate de
date statistice concrete, cu trimiteri la
ideile unor doctrine politice europene,
contemporane autorului sau la rezul-
tatele cercet@rilor unor renumi]i pro-
fesori români sau maghiari. 
Problemele economiei Transilvaniei ocup@
locul fundamntal în cuprinsul acestei lu-

cr@ri, de la elementele istorice concrete,
v@zute în evolu]ia lor, la principalul „erou”
al c@r]ii, popula]ia care a tr@it aici compu-
s@ din români, secui, sa}i, }vabi }i ma-
ghiari. Ace}tia sunt angrena]i cu to]ii în
lupta pentru p@mânt }i pentru libertate,
din care s-a întrupat România nou@.
Economia rural@, agro-forestier@, in-
dustria extractiv@, a construc]iilor, po-
liticile industriale }i coopera]ia sunt
cercetate cu rigurozitate }i impar]ia-
litate }tiin]ific@, dar prezentate într-un
limbaj apropiat, cu dorin]a m@rturi-
sit@ de a propaga, deopotriva, idei }i
sentimente na]ionale }i europene. 
Mai vrem s@ ar@t@m c@ aceast@ carte
esen]ial@ pentru istoria economiei rom$-
ne}ti }i a economiei europene a fost
utilizat@ la Conferin]a de Pace de la Paris,
din 1946, ^n sus]inerea argumentelor
pertinente pentru Rom$nia. %n ^nche-
iere, un respectuos omagiu celui care
a fost marele profesor }i economist
Victor Jinga.
Rep.

Prezentare
de carte

dr. Mihaela HERCIU

dr. Claudia OGREAN

Rela]ia investi]ia în cercetare-dezvoltare }i competitivitate,
în economia bazat@ pe cunoa}tere(I)

Victor Jinga, 1901 - 1990



urmare din pagina 1
...Trebuie s-o spunem, cu mai mul]i
ani în urm@ – este drept, nu prea
mul]i – exista, zilnic, oroare în medi-
ile germane despre „pericolele” ce ne
a}teptau din Europe de est. Noi, Co-
mitetul pentru Întreprinderi Mici }i
Mijlocii, le-am spus deja întreprinderi-
lor colaboratoare: vede]i pia]a euro-
pean@ intern@, înainte de toate, ca pe
o }ans@ }i preg@ti]i-v@ din timp prin
parteneriate cu noile ]@ri aderante la
UE, chiar înainte de ziua X. Pot s@
afirm, ast@zi, c@ dezvoltarea, progrese-
le astfel ne-au dat dreptate. Dar, cum
era în Germania, în vremea grani]ei
europene de est? S@ lu@m, ca exem-
plu, statul Sachsen, adic@ regiunea
din sud-estul Republicii Germane, unde
Dresda }i Leipzig sunt ora}ele cen-
trale. Rela]iile de comer] cu ]@rile Eu-
ropei Centrale }i de Est se desf@}u-
rau foarte intens prin metode tradi]io-
nale. Un studiu al camerelor de industrie
}i comer] locale a ajuns la concluzia
c@ majoritatea întreprinderilor nu au
fost afectate de extinderea Uniunii
Europene. Iar printre întreprinderi, se
afl@ nu pu]ine care resimt pregnant
efecte pozitive. Dar, mai relevant@ este
“surpriza”, atunci când compar@m direct
cifrele. Pe parcursul anului 2003, mai
mult de o treime din întreprinderile
din aceast@ regiune se a}teptau la o în-
r@ut@]ire a pozi]iei economice, iar ast@zi

acestea ^nsumeaz@ mai pu]in de 10
procente. Interesant este }i faptul c@
aproape 90& din „câ}tig@torii” din est
ai extinderii estului }i extinderii Uniunii
Europene au avut }i înainte rela]ii eco-
nomice cu ]@rile Uniunii Europene.
În general, pe plan industrial, cel mai
mult au profitat exportatorii }i bran-
}ele tehnologizate }i tehnologizante, în
special construc]ia avioanelor, electro-
tehnica }i construc]ia ma}inilor. Un stat
industrial }tie, dup@ cum se observ@, s@
foloseasc@ foarte bine ramurile eco-
nomiei. Aproximativ o treime din între-
prinderi cu un num@r de angaja]i între
50 }i 250 v@d pia]a intern@ într-o
lumin@ foarte bun@. Cea extern@ con-
teaz@, }i ea, foarte mult. Chiar dac@
transportul de m@rfuri a fost liberali-
zat doar de pu]in timp, întreprinderile
consider@ c@ desfiin]area v@milor }i
lipsa barierelor comer]ului constituie
cea mai bun@ cale spre succesul extin-
derii. A doua pozi]ie pozitiv importan-
t@ a fost }i este diminuarea costu-
rilor transportului, în special prin limi-
tarea timpului de a}teptare la grani]e.
Pe scurt: catastrofa presupus@ în Ger-
mania de Est nu a mai avut loc.

*   * 
*

Doamnelor }i Domnilor, de fiecare dat@
când era vorba, în Germania, despre
aderarea României la Uniunea Euro-
pean@, se ivea rapid avertismentul unei
desfiin]@ri, al unei „pierderi” a locurilor
de munc@. Totodat@, s-a argumentat c@
prin folosirea concernelor }i prin adu-
cerea produc]iei din ]ara mea natal@
în ]ara dumneavoastr@ se vor diminua
diferen]ele salariale dintre Germania
}i România. Printre altele, s-a mai
spus c@ exist@ multe locuri de munc@
în pericol, deoarece sunt persoane care
se mul]umesc cu un salariu minim }i
care imediat }i-au f@cut bagajul }i
a}teapt@ s@ plece în Germania. Team@,
team@, team@...

Eu am crezut }i continui a crede c@
aceast@ fric@ a fost }i este nemoti-
vat@ }i f@r@ rost. P@rerea nu este nu-
mai a mea. Schimbul economic din
Germania (estul cu vestul, dar }i
spre „afar@”) se eviden]iaz@ prin cere-
rea foarte mare de for]@ de munc@
calificat@ pentru producerea bunurilor
necesare satisfacerii nevoilor. În fapt,
pia]a pentru for]a de munc@ slab pl@-
tit@ este modest@ }i rar modificabil@.
Se observ@ }i în ziua de ast@zi, c@
inginerii }i oamenii de specialitate
sunt foarte c@uta]i }i greu de g@sit.
De altfel, cum am }i auzit, }i Sibiul
}i alte zone ale României încep s@
duc@ lips@ de for]@ de munc@. S@ v@
spun clar: f@r@ prima extindere în-
spre est a Uniunii Europene, }i f@r@
ajutorul programului conjunctural, Ger-
mania nu ar fi avut cu siguran]@ cre}-
teri economice }i nici succesul de acum.
Iat@, exportul german c@tre ]@rile din
centrul }i estul Europei a dep@}it pe
cel destinat Statelor Unite ale Americii.
Prin extinderea pie]ei europene interne,
dup@ calculele unor economi}ti repu-
ta]i, au fost salvate mii de locuri de
munc@ din Germania. Astfel, bilan]ul
între cerere }i ofert@ r@mâne pozitiv
}i nu scade sub linie. Cam atât despre
pesimi}tii din Germania }i de pe alt-
undeva.

*   * 
*

Doamnelor }i Domnilor, nu v@ laud
pentru c@ sunte]i gazde, ci pentru c@
merita]i. Dar de acest lucru nici m@car
nu are nevoie ]ara dumneavoastr@.
Un studiu actual efectuat de A. T.
Kearney afirma c@ România este una
din cele mai interesante ]@ri – dac@
nu cea mai interesant@ ]ar@ – pentru
investi]iile Uniunii Europene. Mai mult:
România are toate }ansele de a de-
veni o important@ ]ar@ european@, cu
toate contribu]iile pozitive pe care le

relev@ un astfel de fapt. Din num@rul
mare de indicatori putem remarca:
cre}terea mare a economiei (2006:
+8 procente); dinamica consumului (2006:
+12 procente); cre}terea locurilor de
munc@ (+300.000, în ultimii doi ani);
lupta triumfal@ cu infla]ia: sc@derea
deficitului (sub 3 procente din produ-
sul intern brut). Sau s@ ne referim la
Banca Est European@. Într-un raport,
România este considerat@ cel mai
atractiv loc din Europa central@ }i este
l@udat@ de investitorii str@ini. Motivele
importante considerate de economi}tii
de la Banca Est-European@ sunt: im-
pozitarea atractiv@, pe persoan@, 16 pro-
cente; cheltuieli salariale mici; cre}-
terea continu@ a pie]ei interne. De fapt,
interna]ionalul creditor „Coface” a în-
cadrat România în grupa A, în între-
cerea între cei tari. Ca motive princi-
pale, „Coface” numea corectarea spre
pozitiv a solvabilit@]ii întreprinderilor }i
perspectivele economice prin aderarea
la UE. Pe lâng@ datele economice co-
rectate astfel, afirma „Coface”, num@rul
investitorilor afla]i în România este
mare. M@ gândesc c@ este mai mult
decât corect, }i amintesc astfel }i de
neobi}nuita vitez@ pe care au avut-o,
la vremea respectiv@, }i Irlanda }i Spania.
Cu cea mai mare probabilitate, va
avea }i ]ara dumneavoastr@ la fel de
multe succese. 
Pentru acestea, condi]iile sunt bune,
adic@ „prind din urm@” politica Uniunii
Europene, cât }i planurile economico-
politice pe care guvernele dumnea-
voastr@ }i institu]iile Uniunii }i le-au
propus. Astfel, din perspectiva fon-
durilor structurale }i de coeziune, din
Bruxelles, vor fi alocate României 18
miliarde de euro, pân@ în anul 2013.
Este o cifr@ serioas@, este ceva deosebit.
Pe de alt@ parte, „Bucure}tiul” atrage in-
vestitori str@ini prin politica sa favora-
bil@ lor. Dup@ ce, în 2005, a introdus cota
unic@ de impozitare de 16 procente, s-au
dublat investi]iile str@ine, ele ajungând,

în 2006, la exact 9 miliarde de euro.
Eu am observat c@ în Germania nici
nu se pune problema unei cote unice,
chiar dac@ se discut@ înc@ de mult
timp despre aplicarea ei. M@ gândesc
c@, în acest sens, guvernul nostru ar
fi bine sf@tuit s@ înve]e câte ceva din
România - oricum speran]a nu moare
niciodat@. {i este sigur c@ în politica
fiscal@ din Germania trebuie schimbat
ceva. Ne afl@m într-un continuu con-
curs al taxelor cu ]@rile vecine, dar }i
cu întreaga lume.

*   * 
*

{i, acum, s@ v@ ofer 2 exemple con-
crete: Austria renun]@, din mijlocul
anului 2008, la taxa pe succesiune, iar
ministrul britanic Gordon Brown do-
re}te sc@derea impozitului pe venit de la
22 de procente, la 20 procente. Acum, pre-
g@te}te }i guvernul german o reform@
privind impozitele întreprinderilor. Dar
pe cei care cred c@ s-ar l@sa influen]at
de experien]a partenerilor din UE, îmi
pare r@u s@ îi dezam@gesc. Oricum,
privind cele 3 obiective-prevederi ale
statului german, putem men]iona: o
simplificare radical@ a sistemului fis-
cal; o taxare independent@; dispari]ia
impozitelor pe meserii. Dar, pân@ la
ora actual@, nu s-a realizat nici una
dintre aceste op]iuni. }i, din p@cate,
nu pare a se fi schimbat ceva dup@
ultima discu]ie cu privire la fiscalitate. Nu
s-a mai discutat în Germania despre sc@-
derea taxelor }i despre reforme refe-
ritoare la acest lucru. Al]ii, în spe]@
alte economii, au recunoscut de mult
aceasta }i au ac]ionat, astfel încât
guvernele lor vor primi, pân@ în anul
2008, multe miliarde de euro, prin
sc@derea taxelor. Un astfel de proces
deschide noi por]i spre investitori în
dezvoltarea infrastructurilor }i pentru
un sistem social adecvat.

(va urma)
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O privire mai ampl@ asupra rela]iilor 
germano-române din perspectiva UE (I)

Comunicarea domnului Gerd Behnke, Subsecretar de stat (Comitetul pentru ÎntreprinComunicarea domnului Gerd Behnke, Subsecretar de stat (Comitetul pentru Întreprin--
deri Mici }i Mijlocii, Germania) – la Conferin]a Economic@ Interna]ional@ de la ULBSderi Mici }i Mijlocii, Germania) – la Conferin]a Economic@ Interna]ional@ de la ULBS

Imagine din Berlin

Imagine din Hamburg

Gerd BEHNKE, BVMW-HGF
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TEHNOLOGIE             EUROPA

În ultimii 20 de ani, dou@ dintre desco-
peririle semnificative au adus un pro-
gres remarcabil pentru domeniul co-
mercial. Este vorba despre comuni-
ca]iile prin intermediul telefoanelor
celulare }i despre dezvoltarea servi-
ciilor online. Cu func]ionalit@]i }i grad
de penetrare din ce în ce mai mari, co-
munica]iile mobile încep s@ confirme pre-
viziunile f@cute cu ceva timp în urm@.
Merit@ eviden]iate aici ratele de penetrare
a telefoniei mobile în Uniunea European@:
l Fran]a 79&
l Belgia 87&
l Germania 94&
l Danemarca 99&
l Portugalia 106&
l Austria 108&
l Spania 110&
l Maria Britanie 111&
l Grecia 1113&
l Italia 126&
Aceste rate nu fac altceva decât s@ pre-
zinte oportunit@]ile pentru comer]ul prin
intermediul mobilelor.
Merit@ acordat@ mai mult@ aten]ie aces-

tui subiect, cu atât mai mult dac@ o s@
c@dem de acord c@ telefoanele mo-
bile devin multifunc]ionale.
Anali}tii prev@d c@, dup@ 2009, un sfert
din comer]ul electronic mondial se va
desf@}ura cu ajutorul dispozitivelor
mobile portabile, conectate la Internet.
Operatorii de telefonie tradi]ionali se
extind rapid în sectorul mass-media }i
al comer]ului, încercând s@-}i l@rgeasc@
astfel gama serviciilor pe care le ofer@
clien]ilor.
Aproape to]i operatorii mari de tele-
comunica]ii mobile încheie alian]e cu
produc@tori de echipamente, furnizori
de servicii mobile }i portaluri Internet
în încercarea de a ocupa o pozi]ie cât
mai solid@ în sectorul comer]ului online,
prin intermediul mobilului.
Simplele previziuni cu privire la num@rul
persoanelor care vor de]ine, peste câ]iva
ani, dispozitive portabile de conectare
la Internet sunt suficiente pentru a
atrage interesul companiilor de tele-
comunica]ii. 
Portalurile si operatorii de telefonie
mobila vor percepe taxe de peste 3&,
pentru fiecare tranzac]ie efectuat@ prin
intermediul celularelor. 
Firmele care vor ezita s@ î}i fac@ sim]it@
prezen]a pe aceasta pia]@ în formare
vor pierde oportunit@]i formidabile de
câ}tig pe termen lung.
Merrill Lynch estimeaz@ c@ pia]a mon-
dial@ pentru produsele software des-
tinate dispozitivelor de telecomunica]ii
f@r@ fir va dep@}i 40 de miliarde de
dolari, ^n 2007.
Sunt de notat cele mai însemnate baze

de m-comer] pentru telefoane mobile
din Europa:
n Vodafon are o libr@rie de PESTE
600.000 de melodii disponibile pentru
înregistrat online pe telefoanele mobile
n SFR(Fran]a) ofer@ peste 400.000 de
melodii }i filmule]e }i, împreun@ cu
„Universal”, ofer@ }i televiziune inter-
activ@ pe mobil.
n Vodafon ofer@, de asemenea, }i acces
c@tre videoclipuri din Cupa UEFA, ce
pot fi accesate pe mobil  
n Microsoft ofer@ un serviciu pe In-
ternet, prin care se pot înregistra pe tele-
foane mobile softuri bazate pe Windows.
În Europa, au ap@rut multe firme care
sunt convinse c@ Internetul mobil este
atât de diferit de cel tradi]ional, încât
simpla adaptare a site-urilor web nu
este suficient@ pentru a garanta suc-
cesul unei afaceri de m-commerce. 
Compania “3united”, austriac@, lider
pe pia]a din Europa Central@ }i de
Est, în domeniul serviciilor comer]ului
mobil, a anun]at c@ inten]ioneaz@ s@-
}i consolideze pozi]ia pe pia]a euro-
pean@, prin deschiderea a dou@ filiale
în Ucraina }i România.
“3united” are o re]ea de peste 400
milioane consumatori, în ]@ri precum
Rusia, Bulgaria, Croa]ia, Slovacia, Slo-
venia, Austria, Germania, Elve]ia, Polonia,
republica Ceh@, România }i Ungaria.
Compania austriac@ mai are filiale în
Viena, Rusia, Croa]ia, Republica Ceh@ }i
Statele Unite, strategia de dezvoltare
a companiei ]intind deschiderea a înc@
dou@ filiale, în Kiev }i Bucure}ti.
În urm@ cu doi ani, austriecii de la
“3united” au cump@rat companiile

“iTOUCH” din Marea Britanie }i
“iTOUCH” din Irlanda, consolidându-}i
astfel pozi]ia pe pia]a vest-european@. 
Un alt exemplu ar fi gigantul Voda-
fone, care s-a aliat cu grupul francez
Vivendi, pentru a crea portalul de Internet
mobil Vizzavi. Aceast@ alian]@ reprezint@
o amenin]are direct@ pentru suprema]ia
companiei America Online (AOL), în
sectorul serviciilor de net mobil. 
Firme ca Disney, Coke, BMW s-au dez-
voltat pe parcursul secolelor. Acum, în
Europa, un impact comparabil se poate
ob]ine într-o frac]iune din acest timp,
}i la o frac]iune din sumele necesare
companiilor amintite.

Se observ@ un progres înregistrat de
societatea european@ }i inclusiv de Ro-
mânia, în dezvoltarea „m-comer]ului”. În
acest sens, se înregistreaz@ cifre fru-
moase de dinamic@ }i, astfel, România
a trecut de la un teren virtual f@r@ te-
lefoane mobile, la un num@r de tele-
foane mobile ce dep@}esc 15 milioa-
ne, }i de la o lips@ a Internetului, la
24x7 comer] electronic. 
Având în vedere c@ jocul alian]elor }i
al fuziunilor se afl@ abia la început în
acest domeniu, este de a}teptat ca
b@t@lia pentru suprema]ia pe scena
m-commerce s@ cunoasc@, în viitor,
destule schimb@ri de situa]ie.

urmare din pagina 1
Cu alte cuvinte, se întrevede un an în care
investi]iile externe nu vor putea face fa]@
deficitului comercial! Înc@ un an în care
vom sta cu speran]ele ag@]ate dramatic de
infuzia de capital str@in, în vreme ce valoa-
rea nou creat@ prin munc@, în economia
noastr@, se va afla în suferin]@ cronic@.
Dar, problemele nu se opresc aici. Accen-
tuarea deficitelor ne aduce la orizont o
nou@ consecin]@ dureroas@: posibilitatea
diminu@rii drastice a fondurilor europene
destinate României. Într-adev@r, recent,
Comisarul european pentru afaceri eco-
nomice }i monetare, Joachim Almunia, a
lansat un avertisment sever pe adresa ]@-
rii noastre. De fapt, ne afl@m în situa]ia-

limit@ de a dep@}i pragul de deficit buge-
tar de 3 la sut@ stabilit la nivelul blocu-
lui comunitar, caz în care s-ar declan}a
automat a}a-zisa „procedur@ de deficit
excesiv”. Pentru statele care nu fac parte
din zona euro, precum România, prima sanc-
]iune previzibil@ ar fi... reducerea fondu-
rilor regionale, adic@ a resurselor finan-
ciare externe pe care contam în strategia
noastr@ postaderare. Primele concluzii }i
decizii ale Consiliului Europei, pe aceast@
tem@, pot ap@rea la sfâr}itul lunii iunie,
adic@ foarte curând. Dar, ce ne pas@! Noi
investim bani, eforturi, energii }i ambi]ii
în interminabile gâlcevi politice, în referen-
dumuri f@r@ miz@ real@, în cascade de vor-
be }i dispute suburbane. Interesul na]ional?
Simplu pretext de campanii electorale...

Emil DAVID

[ara arde 
}i baba se piapt@n@...

Banca Cental Europeana, Frankfurt

dr. R@zvan Sorin {ERBU

Solu]ii pentru o lume mobil@, viitorul „m-commerce”



La 20 decembrie 2002, în]elegând
nevoia de a înt@ri poten]ialul cultural,
ca metod@ de a atinge prosperitatea,
dezvoltarea durabil@ }i pacea global@,
Adunarea General@ a Organiza]iei Na-
]iunilor Unite a proclamat ziua de 21
mai ca reprezentând Ziua Mondial@
pentru diversitatea dialogului }i dez-
voltare (rezolu]ia nr. 57/249). Adunarea
General@ a recunoscut, astfel, leg@-
tura strânsa dintre protejarea diver-
sit@]ii culturale }i cadrul larg de dia-
log între civiliza]ii. 
{i la nivelul Uniunii Europene, latura
multiculturalit@]ii este foarte impor-
tant@, deviza acesteia, stabilit@ la 4
mai 2000, fiind „Unitate în diversi-
tate”. Dar, convingerea c@ acest aspect
este foarte important reiese înc@ din
afirma]ia „p@rintelui” UE, Jean Monnet,
care sus]inea c@, dac@ ar mai fi impli-
cat înc@ odat@ în realizarea unei uni-
uni transna]ionale, atunci nu ar mai
porni de la domeniul economic, ci de
la cel cultural. În articolul 151 al Tra-
tatului de la Maastricht, se prevede:
”Comunitatea trebuie s@ contribuie la
dezvoltarea culturilor statelor mem-
bre, respectând totodat@ diversitatea
na]ional@ }i regional@ }i aducând în
prim-plan mo}tenirea cultural@ comun@.”
Totodat@, prin acest tratat, se introduce
}i cet@]enia european@, care comple-
teaz@ }i nu înlocuie}te cet@]enia na]io-

nal@ a reziden]ilor din statele membre.
Practic, aceast@ cet@]enie are menirea
de a unifica oamenii în jurul acelora}i
valori fundamentale. Prin cultur@ euro-
pean@ se în]elege, pe de-o parte, res-
pectul fa]@ de manifest@rile culturale
ale fiec@rui popor, pe de alta, schim-
bul }i cooperarea cu alte culturi, care con-
duce, în final, la îmbog@]irea patrimo-
niului cultural european, în ansamblul s@u. 
Pentru realizarea acestui spa]iu cultu-
ral comun, Uniunea este preocupat@ s@
promoveze cooperarea între statele mem-
bre }i, dac@ este necesar, s@ sprijine }i
s@ completeze activit@]ile acestora în
domenii, cum ar fi:
- diseminarea culturii }i a istoriei po-
poarelor europene;
- conservarea mo}tenirii culturale de
importan]@ european@;
- schimburi culturale necomerciale;
- crea]ii artistice, literare }i audiovizuale;
- cooperare cu ]@ri ter]e }i organiza]ii
interna]ionale competente.
Protejarea diversit@]ii culturale se poate
realiza numai prin ini]ierea unor dia-
loguri deschise, atât între institu]iile
na]ionale }i comunitare, cât }i la
nivelul cet@]enilor. Prin programe pre-
cum cel de desemnare a unui/unor ora}e
drept Capital@ Cultural@ European@, se
urm@re}te promovarea cooper@rii cul-
turale. „Ora}ul european al culturii” a fost
lansat în Atena, în 1985, la inti]iati-
va Melinei Mercouri, ministrul grec al
Culturii }i a fost un succes real. Eve-
nimentul a fost, la ̂nceput o initiativ@ inter-
guvernamental@, dar, la cererea Parla-
mentului European, Comisia European@,
a înaintat în 1997 o propunere, în baza
Articolului 151 a Tratatului de la Maas-
tricht, având în vedere s@ transpun@
aceast@ ac]iune din planul acordului
interguvernamental, în cel al cadrului
comunitar, începând cu 2005. Pro-
gramul a fost conceput cu scopul de

„a apropia popoarele Europei" }i de
a celebra contribu]ia ora}elor la dez-
voltarea culturii. Sibiul a fost desem-
nat, la 27 mai 2004, în urma votului
final al Consiliului de Ministri ai Cul-
turii din Uniunea European@, drept Ca-
pitala Cultural@ European@ (CCE) pen-
tru anul 2007, titlu pe care îl împarte

cu Luxemburg. Citând din obiectivul
propus, programul „Sibiu-Capital@ Cultu-
ral@ European@ 2007” este gândit ast-
fel încât s@ ofere oportunit@]i pentru
probleme de incluziune }i coeziune
social@, educa]ie, turism patrimoniu }i
regenerare urban@ la toate nivelurile.
Programul pune cultura în centrul vie]ii

ora}ului }i caut@ în ea inspira]ie pen-
tru a conduce comunitatea spre viitor.”
Multiculturalitatea }i dialogul sunt pre-
mise necesare în vederea atingerii
obiectivelor Uniunii Europene, dintre
care amintim: promovarea progresu-
lui economic }i social, afirmarea iden-
tit@]ii Uniunii Europene pe scena inter-
na]ional@, dezvoltarea unei zone de
libertate, securitate }i justitie. 
În prezent, Uniunea European@ repre-
zint@ mai mult decât o fuziune eco-
nomic@, ea dispunând de un funda-
ment cultural, întemeiat pe valori }i
comportamente politice. România a
aderat la Uniunea European@ cu pro-
priul set de valori. Este de a}teptat
ca acesta s@ fie influen]at, pe termen
mediu }i lung, datorit@ intensific@rii
contactului cu cet@]enii europeni, a
schimb@rii genera]iilor, a aplic@rii legis-
la]iei europene, a dezvolt@rii politice,
sociale }i economice. Olli Rehn, Membru
al Comisiei Europene, Responsabil cu
extinderea, afirma: "Am fost întrebat
adesea unde sunt frontierele Europei.
R@spunsul meu este c@ harta Europei
este definit@ de mintea europenilor.
Geografia fixeaz@ cadrul, dar, funda-
mental, valorile sunt cele care defi-
nesc frontierele Europei. Extinderea
înseamn@ l@rgirea ariei valorilor euro-
pene, în care cele mai importante sunt
libertatea, soldaritatea, toleran]a }i
drepturile omului, democra]ia }i stat-
ul de drept. [...] Conform prevederilor
tratatelor- care sunt baza legal@ -
por]ile Uniunii sunt deschise "tuturor
statelor europene care îi respecta valo-
rile }i se angajeaz@ s@ le promove-
ze. [...]". Cu alte cuvinte, integrarea
în Uniunea European@ nu înseamn@
pierderea valorilor identititare, ci con-
tribu]ia activ@ }i împ@rt@}it@ la diver-
sitatea valorilor europene.

(va urma)
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Comisia European@ a lansat un aver-
tisment aspru cu privire la angajarea
imigran]ilor ilegali, Angajatorii euro-
peni care folosesc imigran]i ilegali ar
putea fi pedepsi]i penal. Comisia Euro-
pean@ a prezentat un proiect, potrivit
c@ruia angajatorii care beneficiaz@ de
pe urma muncii la negru ar putea fi
condamna]i la închisoare. Dup@ cum
se arat@ ^ntr-un material realizat de
BBC, potrivit propunerilor Comisiei, fir-
mele care angajeaz@ imigran]i ilegali
risc@ s@ fie închise temporar, sau s@

nu mai aib@ acces la contracte pu-
blice sau subven]ii. Propunerile Comi-
siei Europene au fost prezentate de co-
misarul pentru justi]i, Franco Frattini,
care a declarat c@ existen]a angajato-
rilor dispu}i s@ foloseasc@ munca la
negru este principala cauz@ a num@-
rului mare de imigran]i ilegali. Ini]ia-
tiva lui Frattini are ̂ n vedere sutele de
mii de str@ini ce p@trund, ^n fiecare an,
pe pia]a 'neagr@' a Europei. Comisarul
solicit@ ]@rilor membre ale Uniunii s@
creasc@ cu 8 procente (de la 2&, la
10&) num@rul companiilor cercetate
anual pentru angaj@ri ilegale.

Stop exploat@rii imigran]ilor ilegali

Criticile aduse de comisar privesc sec-
toare precum agricultura, cateringul
}i constructiile, care depind de for]a de
munc@ ilegal@. %n plus, Frattini con-
sider@ c@ angajarea imigran]ilor ile-
gali afecteaz@ competi]ia. %n februarie,
Franco Frattini estima c@ economia
"neagr@" valora 7-16& din produsul
intern brut al UE, de}i munca imi-
gran]ilor ilegali nu fusese estimat@ ^n
totalitate. Franco Frattini a afirmat c@
a venit vremea ca exploatarea imigran-
]ilor ilegali s@ fie oprit@. Comisarul Euro-
pean pentru Justi]ie spune c@ va exista
o baz@ penal@ comun@ pentru cei care
exploateaz@ lucr@tori. “Vedem foarte

des condi]ii de munc@ apropiate de
sclavie. Lucr@torii sunt exploata]i, nu
sunt pl@ti]i în mod corespunz@tor, nu
î}i pot exercita drepturile, nu au acces
la educa]ie. Tr@iesc pe teritoriul Uniu-
nii Europene, în condi]ii mizere. Nu putem
s@ mai toler@m aceast@ situa]ie”, a spus
Comisarul European pentru Justi]ie.
El a precizat c@, potrivit noilor regle-
ment@ri pe care le propune Comisia
European@, cel pu]in una din 10 com-
panii europene ar trebui s@ se a}tepte
la controale, fa]@ de 3& cât sunt moni-
torizate în prezent. Franco Frattini a
ad@ugat c@ pedepsele concrete pen-
tru folosirea muncii la negru vor fi
decise de fiecare stat membru în parte.
“Sugerez s@ fim flexibili în aceast@
chestiune. Fiecare stat membru va in-
dica nivelul pedepsei, dar va exista o
baz@ penal@ comun@ pentru cei care
exploateaz@ lucr@tori”, a explicat Franco
Frattini.

Schimbare de tactic@: Focus pe
angajatori, nu pe lucr@torii ilegali

Uniunea European@ estimeaz@ c@, în
fiecare an, în statele membre ajung
pân@ la jum@tate de milion de imi-
gran]i ilegali. Un num@r aproape la fel
de mare ca }i cel al persoanelor care
se mut@ în Uniunea European@ pe c@i
legale. Pentru firmele care sunt dis-

puse s@ încalce legea, imigran]ii ile-
gali sunt o variant@ rentabil@: e vorba
de persoane care accept@ s@ munceas-
c@ un num@r mare de ore, în condi]ii
periculoase }i pentru foarte pu]ini bani.
Pân@ în prezent, autorit@]ile europene
s-au concentrat cu prioritate asupra
prinderii }i pedepsirii imigran]ilor ile-

gali. Acum îns@, Comisia European@
cere statelor membre s@ vizeze mai
degrab@ companiile care folosesc astfel
de lucr@tori. Comisia European@ pro-
pune amenzi mai mari }i pentru per-
soanele fizice care folosesc imigran]i
ilegali în activit@]i casnice - cum ar
fi cur@]enia sau îngrijirea b@trânilor.

Diversitate cultural@, dialog }i dezvoltare (I)

M@suri drastice ^mpotriva muncii la negru

Iulia NAGY

Imigra]ia ilegal@ ^n aten]ia Comsiei Europene Imigra]ia ilegal@ ^n aten]ia Comsiei Europene 

l Comisia European@ a cerut, recent, pedepsirea mai aspr@ a angajatorilor care folosesc munca la negru

Lex dixit:Lex dixit:
Potrivit legilor in vigoare, doar 19
din cele 27 de ]@ri membre UE
acord@ sanc]iuni penale ^mpotriva
celor care angajeaz@ imigran]i ile-
gali. Spre exemplu, ^n Marea Bri-
tanie, angajatorii sunt amenda]i,
iar o nou@ lege va introduce pe-
deapsa cu ^nchisoarea p$n@ la 2
ani. %ns@, Fratini vrea s@ asigure
mai multe pedepse uniformizate,
av$nd ^n vedere discrepan]a dintre
legisla]ie }i rata respect@rii ei.

Franco Frattini
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Începutul s@pt@mânii în curs nu a re-
vigorat lichiditatea din pia]a la ter-
men, cele 10.286 contracte futures }i
options încheiate din 1528 tranzac]ii
plasând sesiunea de luni în zona zi-
lelor în care investitorii manifest@ o ati-
tudine mai mult decât prudent@. Tran-
zac]iile din aria futures, realizate pe fon-
dul unei evolu]ii „amestecate” a pre]urilor
care nu au înregistrat varia]ii semni-
ficative, au atins valoarea de 32 mili-
oane de lei. Printre lucrurile de remar-
cat se num@r@, totu}i, evolu]ia num@-
rului de pozi]ii futures. Dac@, s@pt@-
mâna trecut@, direc]ia clar@ a fost cea
a închiderilor, înc@ de luni, investitorii
au avut tenta]ia de a acumula pozi]ii.
În }edin]a amintit@, am asistat la 2284
noi deschideri, astfel c@ totalul s-a
apropiat de pragul de 60.000. În opi-
nia Mirabelei Coss, broker la SSIF Broker
Cluj, „debutul s@pt@mânii a fost unul
calm, lipsit de evenimente notabile”.
Conform sursei citate, “în ciuda dep@-
}irii datelor de înregistrare pentru divi-
dende, în cazul societ@]ilor de inves-
ti]ii financiare, atât pia]a la vedere, cât
}i cea la termen au r@mas în echilibru,
neînregistrându-se varia]ii sau volume
semnificative”. Investitorii care s-au con-
stituit ca prezent@ activ@ în peisajul
ivesti]ional al }edin]ei, au fost consec-
ven]i plasamentelor pe derivatele SIF 2
}i SIF 5, care au bifat o nou@ zi de do-
mina]ie. La cele 5051 contracte DESIF
2, contribu]ia cea mai însemnat@ a
avut-o scaden]a iunie, pentru care pre-
]ul unei ac]iuni a sc@zut cu 1,5 bani,
pân@ la valoarea de 3,095 lei/ac]iune.
Aceea}i situa]ie s-a consemnat în cazul

DESIF 5, scaden]a de luna viitoare fiind
cea mai bine v@zut@, dup@ cum indic@
cele 3565 contracte care reprezint@
93,3& din rulajul de pe aceste active
suport. Printre punctele de interes ale
unei }edin]e de expectativ@ s-a mai
num@rat }i revenirea la tranzac]ionare
a derivatelor pe ac]iunile TLV. În opinia
Mirabelei Coos, dup@ revenirea la tran-
zac]ionare în formula ajustat@, “Banca
Transilvania a înregistrat un volum re-
dus pe pia]a derivatelor, datorat volati-
lit@]ii sc@zute, precum }i lipsei specu-
latorilor pe acest produs”. Totu}i, DETLV
au ocupat  locul trei în topul de lichi-
ditate al }edin]ei, cu echivalentul a
481.000 ac]iuni transferate. 
Nici ziua a doua a s@pt@mânii nu a pro-
dus modific@ri semnificative ale modului
în care se prezint@ pia]a derivatelor, inves-
titorii men]inându-se în continuare mai
degrab@ pe teritoriul pruden]ei. Totu}i,
lichiditatea a crescut în raport cu }e-
din]a anterioar@, totalul transferurilor
urcând la 13.369 contracte din 1650
tranzac]ii, cu o valoare de 43,16 mili-
oane de lei. Investitorii futures au per-
severat în deschiderea de noi pozi]ii
astfel c@ totalul acestora a fost îmbu-
n@t@]it cu mai mult de 1000, ajun-
gând la suma de 60.642 „Totalul con-

tractual de nivel mediu rulat pe bursa
de la Sibiu confirm@ o stare de expec-
tativ@, dar pozi]iile futures, care au con-
tinuat s@ creasc@, sugereaz@ un bun
poten]ial de lichiditate pentru viitorul
apropiat”, a declarat un broker sibian.
În ceea ce prive}te evolu]ia pre]urilor
futures, direc]ia majoritar@ a fost una
descendent@. Segmentul financiar a do-
minat investi]iile, în peisajul tranzac]iilor
ap@rând izolat }i derivatele petroliere,
care nu ]in ritmul impus de SIF-uri.
În pia]a valutelor, moneda unic@ euro-
pean@ s-a men]inut la valoarea de 3,28
lei, pentru vara acestui an. În schimb,
s-a remarcat revenirea sa pe cre}tere,
pentru ultimele dou@ scaden]e din 2007,
cota]iile de 3,3724 lei, pentru septem-
brie, }i 3,395 lei, pentru decembrie,
ilustrând aprecieri de 2,24 }i 2 bani.
Imaginea cu care deja s-au obi}nuit
participan]ii în pia]@, anume cea a de-
rivatelor pe ac]iunile DESIF 2 }i DESIF
5 dominând tranzac]iile, s-a putut obser-
va }i ieri. Cu 8330 contracte, adic@
peste 62& din rulajul zilei, DESIF 2
au ocupat f@r@ probleme locul întâi în
ierarhia zilei. Scaden]a de luna viitoare
s-a remarcat prin volumul atras, situa]ie
valabil@ si în cazul DESIF 5, derivate
care au totalizat 4283 contacte, din

care 95& pentru scaden]a iunie. Este
vizibil astfel aportul speculatorilor, care
g@sesc mereu oportunit@]i în oscila]iile
zilnice, chiar dac@ amplitudinea aces-
tora nu este mereu una foarte ridi-
cat@. DESIF 2 iunie s-au depreciat cu
4,49 bani }i au fost cotate la 3,0501
lei/ac]iune. Pentru septembrie }i decem-
brie, sc@derile s-au cifrat la 4,01 }i
5 bani, iar pre]urile de la închidere la
3,28 }i 3,46 lei/ac]iune. Ultimele tran-
zac]ii cu DESIF 5 iunie au fost efec-
tuate la 3,474 lei/ac]iune, pre] în sc@-
dere cu 4,58 bani. Sc@deri de 5,4 }i
4,5 bani au înregistrat }i DESIF 5
septembrie }i decembrie, cota]iile
ajungând la 3,74 }i 3,95 lei/titlu. Pân@
la suspendarea de la tranzac]ionare în
vederea aplic@rii procedurii de ajustare,
m@sur@ luat@  la ora 12,45, DESIF 3
se remarcaser@ prin 512 contracte }i
cre}teri ale pre]urilor. 
Pia]a derivatelor s-a men]inut, }i la
mijlocul s@pt@mânii, pe acelea}i coor-
donate ca }i în primele dou@ sesiuni:
investitori pruden]i, stare de expecta-
tiv@ }i lichiditate în consecin]@. Miercuri,
au fost încheiate aproape 12.000 con-
tracte futures }i options din 1653 tran-
zac]ii, cu o valoare de 38,7 milioane
de lei. Investitorii prezen]i în pia]@ au

ac]ionat pe fondul cre}terii pre]urilor
majorit@]ii ac]iunilor tranzac]ionate,
excep]ii consemnându-se în sectorul
petrolier care îns@ nu a contat în com-
peti]ia de lichiditate. Ca element pozi-
tiv al }edin]ei, se observ@ continuarea
liniei ascendente pe care s-a încadrat
num@rul de pozi]ii futures, cele 2988
deschideri ducând totalul la 63.630.
Despre evolu]ia de ansamblu a pie]ei,
Mirabela Coos, broker la SSIF Broker
Cluj a declarat: „%n a}teptarea refe-
rendumului din data de 19, pia]a pare
a fi intrat în stand-by. Volumele s-au
redus în mod evident, în special da-
torit@ acestor evenimente viitoare care
pot influen]a semnificativ evolu]ia pie]ei
de capital române}ti. SIF-urile s-au
men]inut in-range, f@r@ a avea varia]ii
semnificative în vreo direc]ie. Dincolo
de aceste aspecte de natur@ politic@,
este posibil ca num@rul înc@ redus de
pozi]ii s@ fie un semnal de precau]ie
din partea investitorilor, dar deschiderile
din ultimele zile dau, totu}i, o not@ opti-
mist@”. Pe segmentul derivatelor valu-
tare, euro a fost tranzac]ionat la pre]ul
de 3,281 lei pentru scaden]a iunie
apreciindu-se u}or cu 0,1 bani. În
raport cu scaden]a septembrie moneda
unic@ a avut o evolu]ie divergent@
soldat@ cu o depreciere de 2,74 bani
care a ilustrat o valoare de 3,345 lei.
În ceea ce prive}te derivatele pe ac]iuni,
lichiditatea ob]inut@ a fost rezultatul
exclusiv al interesului fa]@ de DESIF
2 }i DESIF 5. DESIF 2 au încheiat }e-
din]a cu un total de 6200 contracte.
Ele au fost tranzac]ionate pentru toate
scaden]ele existente, dar cea apropiat@
s-a impus din nou f@r@ probleme, ca
pondere de]inut@. DESIF 2 iunie au fost
cotate la 3,12 lei/ac]iune, în cre}tere
cu 6,99 bani. Cre}teri de 4,5 bani au
bifat }i DESIF 2 septembrie, respectiv
decembrie, pre]urile acestora oprindu-se
la 3,325 }i 3,505 lei/ac]iune. Doar
DESIF 2 martie 2008 au sc@zut cu
7,5 bani, fiind coate la 3,8 lei/titlu.
DESIF 5 au fost preferate pentru 5397
contracte distribuite c@tre patru sca-
den]e, cu o domina]ie evident@ a celei
de luna viitoare. Pentru acesta, DESIF
5 valorau 3,55 lei/ac]iune, pre] în urcare
cu 7,6 bani. DESIF 5 septembrie }i
decembrie au crescut cu 9 }i 5 bani
}i au fost cotate la 3,83 }i 4 lei/ac-
]iune, în timp ce DESIF 5 martie
2008 au urcat cu 10,43 bani, la cota
de 4,2199 lei.

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

urmare din pagina 1
{i, dac@ economia româneasc@ vrea
s@-}i stabileasc@ ni}te repere de dis-
ciplinare, acestea sunt criteriile de
convergen]@ cu euro, acesta al deva-
loriz@rii fiind unul dintre ele. Cea mai
ridicat@ cota]ie a leului, în ultimul an, a
fost pe 26 iunie, când atinsese 3,6382
lei pentru un euro. De aici, la cei 3,2755
lei pentru un euro, e o distan]@ mare,
10& de cre}tere a valorii leului în 11
luni. Leul mai are o marj@ de 5 pro-
cente de apreciere, pentru a ie}i din
zona de convergen]@. Asta înseamn@
c@ un semnal ro}u aprins ar trebui
tras spre 3,1 lei pentru un euro, o co-
ta]ie pe care Banca Na]ional@ nu are
cum s@ o accepte. Dar, cei aproape
1,7 bani care despart cota]ia de azi
de cota]ia-problem@ nu sunt u}or de
parcurs într-o lun@, iar dup@ iunie
2006, noua valoare reper de cota]ie
minim@ este undeva pe la 3,5. Din
aceast@ cauz@, nu vom asista, pro-
babil, la semnale ro}ii explicite.

Un al doilea motiv, invocat pe drept,
în leg@tur@ cu aprecierea leului, ]ine
de evolu]ia dobânzilor interbancare.
În plin@ perioad@ de consolidare a
re]elelor, b@ncile fac o serie întreag@
de cheltuieli în lei, pentru consolida-
rea investi]iilor. Utilizarea unor mari
sume de lei pentru o cre}tere a chel-
tuielilor face ca atunci când trebuie
constituite provizioane s@ apar@ o
foame de lei la nivelul întregului sis-
tem. O gestiune cam deficitar@ a rezer-
velor }i provizioanelor a f@cut ca, mai
ales în ultima perioad@, s@ apar@, la
nivelul sistemului bancar, o foame de
lei, suprapus@ peste actualul context
deja favorabil leului. Cererea de lei a
dus la cifre absolut spectaculoase la
dobânda pentru depozitele overnight
de 28& pe 27 aprilie (}i 54& pen-
tru creditele acordate!!!) }i nu a fost
o întâmplare. În ultim@ lun@, dobân-
da a dep@}it zece procente în opt zile
de depozite }i în toate zilele la credi-
te! Aceste presiuni care s-au resim]it
pe pia]a interbancar@ s-au transmis

la nivelul întregului sistem bancar. De
altfel, în pa}i mai mici, dar clar con-
tura]i, dobânzile au crescut pe toate
perioadele - }i pe s@pt@mân@, }i pe
lun@ }i pe an - pentru lei, exprimând
în mod cert interesul crescut pentru
moneda local@, }i a}a supus unei pre-
siuni constante, prin fluxul de valut@
care intr@ în ]ar@ din partea investi-
torilor str@ini, dar, sau mai ales a
românilor care muncesc în str@in@-
tate }i care au trimis 5 miliarde de
euro, anul trecut. 
O conjunctur@ regional@ favorabil@, do-
bânzi interbancare ridicate, cauzate de
activit@]ile bancare, un flux constant
de fonduri în euro din diverse surse
– a}a arat@ situa]ia monetar@ care
duce la înt@rirea puternic@ a leului. În
ce m@sur@ reflect@ aceast@ înt@rire, cu
adev@rat, starea economiei? Greu de
spus c@ întreaga conjunctur@ mai
las@ loc }i economiei de a contribui
la înt@rirea monedei. Dar, la aceast@
chestiune voi încerca s@ r@spund }i
alt@ dat@.

Dan SUCIU

Conjunctura leului tare

Lichiditate medie, investitori în expectativ@



Rom$nia ocup@ locul 44, din 55 de t@ri
evaluate, ^ntr-un top al competitivit@]ii
economice. Studiul a fost realizat de
Centrul de business IMD, din Lausanne,
Elve]ia, se arat@ ̂ ntr-un material realizat
de euroactiv.ro. Chiar dac@ este vorba
de o pozi]ie ^n a doua jum@tate a clsa-
mentului, speciali}tii sunt optimi}ti.
Percep]ia lor este motivat@ de saltul
semnificativ realizat de ]ara noastr@.
Rom$nia a acumulat un punctaj de 47,2
}i a urcat de pe locul 49, pe care se
clasa anul trecut, conform aceluia}i

studiu. Pe primul loc al clasamentului
se afl@ SUA (99,1 puncte), pe doi
Singapore, dupa ce anul trecut a fost pe
locul trei, iar pe locul trei a c@zut Hong
Kong. Germania a urcat pe locul 16,
dup@ ce anul trecut a fost pe locul 25,
iar Marea Britanie s-a men]inut pe locul
20. Japonia a coborat pe locul 24 de pe
locul 16, iar Fran]a a urcat pe locul 28,
de pe pozi]ia 30, ocupat@ anul trecut.
Potrivit studiului, dintre ]@rile care au
aderat ^n ultimii ani la Uniunea Euro-
pean@, cel mai bine plasat@ este Lituania,
care s-a clasat pe 31 }i Cehia pe 32,
^n cobor$re de pe 28. %naintea Rom$niei
au luat-o Ungaria (35) }i Bulgaria (41).
[ara noastr@ s-a clasat ^ns@ ^naintea
Ucrainei, care s-a situat pe locul 46.
Topul competitivit@]ii economice a fost
realizat ̂n func]ie de 323 de criterii, print-
re care performan]ele economice, admi-
nistrative }i sociale. Expertul ̂n probleme
de competitivitate, St. Garelli, autorul

studiului, arat@, ^ntre altele, c@ actuala
b@t@lie se d@ ̂ntre Statele Unite }i restul
lumii, f@c$ndu-se sim]it@ o modificare
a balan]ei interna]ionale. „Puterea eco-
nomic@ }i comercial@ se mut@ ̂n noi ]@ri:
China, Rusia }i India au adunat, ̂mpre-
un@, rezerve valutare ̂n valoare de peste
1.700 miliarde USD. Companii locale din
Asia de Sud-Est, India, China, Rusia }i
]@rile Golfului cump@r@ propriet@]i indus-
triale ^n toat@ lumea. Dup@ toate pro-
babilit@]ile, na]iunile industrializate vor g@si
intolerabil@ o astfel de schimbare de pu-
tere. Ca atare, putem s@ ne a}tept@m
la un an de m@suri protec]ioniste din ce
^n ce mai puternice”, spune profesorul
Garelli, ̂n prefa]a Anuarului Competitivit@]ii
pe 2006-2007. Acesta explic@ faptul c@
noile ^nf@]i}@ri ale protec]ionismului vor
fi mai subtile dec$t cele din trecut:
Guvernanta corporatist@, protec]ia mediu-
lui, protec]ia propriet@]ii intelectuale }i
drepturile sociale vor fi noile cuvinte cheie. 
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Comisia European@ s-a ar@tat foarte
optimist@ privind evolu]ia din urm@-
toarea perioad@ a economiei rom$-
ne}ti. Astfel, cea mai recent@ prog-
noz@ economic@ a oficialilor de la
Bruxelles indic@ o cre}tere econo-
mic@ de 6,7 la sut@, pentru acest an,
urmat@ de o majorare de 6,3 la sut@,
anul viitor. A}tept@rile Comisiei Eu-
ropene dep@}esc chiar }i estim@rile
autorit@]ilor de la Bucure}ti, care
estimeaz@ o cre}tere a PIB de 6,5
la sut@. Statisticile europene arat@ o

^mbun@t@]ire semnificativ@ a perspec-
tivelor de cre}tere a Rom$niei, com-
parativ cu prognoza anterioar@, dat@
publicit@]ii ^n luna octombrie 2006,
c$nd Executivul european miza pe un
ritm de cre}tere a Produsului Intern
Brut (PIB), ^n cazul ]@rii noastre, de
5,8 la sut@, ^n 2007, }i 5,6 la sut@,
^n 2008. Noua proiec]ie ar putea per-
mite ca rata }omajului s@ scad@ de
la 7,4 la sut@ ̂n 2006, la 7,2 la sut@
anul acesta }i la 7,1 la sut@ anul
viitor. 
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