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„Nu exist@ situa]ii dispe-

rate, doar oameni dispe-

rat]i de anumite situa]ii”.

Jean Jacques Berreby
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Pensia privat@ este o sum@ pl@tit@ participan-
tului la sistemul de pensii private, sau bene-
ficiarului, în mod suplimentar, f@r@ leg@tur@
cu pensia oferit@ de sistemul public clasic
de pensii }i care se ob]ine din transferul
lunar al unei cote din contribu]ia de asigu-
r@ri sociale (CAS), pl@tit@ acum în sistemul
public de pensii, c@tre un fond de pensii
administrat privat.
Sistemului de Pensii din România i se vor
aduce modific@ri structurale, în viitor. Doar
contribu]ia la fondul de pensii administrat
de stat nu va aduce venituri corespunz@-
toare tuturor pensionarilor }i, în acord cu
aceasta, s-a trecut la posibilitatea de a coti-
za la fondurile de pensii private pentru mai
mult de 2,5 milioane de salaria]i, conform
Legii 204/2006, în corela]ie cu „pilonul III”
care are în vedere pensiile facultative.
Din momentul în care se ini]iaz@ acest sis-
tem de pensii, conform legii, un angajat
român poate beneficia de: pensie de la sis-
temul clasic, public; pensie privat@ obliga-
torie; pensie privat@ facultativ@.
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Jur@m$ntul profesorului
de economie

Hiatus demografic

Eveniment 2007
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„Mai mult ca oricând, omenirea are nevoie de gândire
creatoare, de oameni care s@ judece, s@ reflecteze, s@-}i

exprime p@rerea despre noile procese sociale”
N. Georgescu-Roegen

Temperaturile înregistrate în ultimele s@pt@mâni ne-au
înfierbântat pe to]i. “Suntem la limita unei posibile trage-
dii, asem@n@toare celei din Fran]a }i Italia, în 2003, când
zeci de mii de persoane au c@zut victime temperaturilor
de foc”, dup@ cum a explicat conduc@toarea Centrului de
Prognoz@ din cadrul ANM, Ortansa Jude.
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Revolu]iile industriale }i globalizarea

Op]iuni pentru
asigur@rile de
pensii private

[ara arde... 
}i noi...

Iulia Nagy

Strategii de marketing
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Una dintre sec]iunile celui de al XV-lea
Congres Interna]ional de Economie }i
Istorie Economic@, de sub egida IEHA, în
spe]@ de sub egida Academiilor din cele
peste 120 de state participante - profesori
}i cercet@tori de marc@ de pe toate conti-
nentele -, congres ce se va desf@}ura la
Universitatea din Utrecht, în Olanda, în
august 2009, poart@ titlul „Revolu]iile indus-
triale }i efectele lor globalizatoare în ]@rile
din Europa de Est (1750-2000)”. Este o te-
m@ deosebit@ pe care, recent, Consiliul
}tiin]ific al Congresului a îmbr@]i}at-o una-
nim, tocmai datorit@ reverbera]iilor sale în
trecut, în prezent }i în perspectiv@. Propu-
nerea pentru sec]iunea respectiv@ }i pre}e-
din]ia ei apar]ine unui profesor sibian, în-
tr-o frumoas@ linie de continuitate cu con-

gresele trecute, de la Milano (1994), Madrid
(1998), Buenos Aires (2002), Helsinki (2006).
Concret, ce putem spune astfel? Iat@, c@
unul dintre cele mai importante segmente
de sprijin, în decursul timpului, pentru pro-
cesul globaliz@rii, a}a cum îl în]elegem
noi ast@zi, a fost cel al revolu]iilor indus-
triale europene din secolul XVIII }i XIX,
dar }i de mai t$rziu. Prin con]inutul }i
desf@}urarea lor, prin seduc]ie }i prin con-
stric]ie, acestea au permis disiparea unor
importan]i parametri economici }i sociali
- ma}inismul, cre}terea substan]ial@ a
produc]iei }i productivit@]ii, dezvoltarea
comer]ului, a urbanismului, într-un sens
a umanismului chiar - dinspre Anglia,
Fran]a, Germania etc. În întreaga 

continuare ^n pagina 4

Dan POPESCU

- o lume „fierbinte” -

drd. Lia - Alexandra BALTADOR

Or fi ele întreprinderile private botezate ba mici, ba mijlocii, ba micro,
dar, la scar@ na]ional@ }i european@, reprezint@ o for]@ redutabil@,
confirmând aforismul c@, }i aici, cei mici }i mul]i fac puterea. În
Europa, statisticile sunt zdrobitoare: cele aproximativ 23 milioane
de IMM-uri totalizeaz@ 99 la sut@ afaceri }i acoper@ pân@ la 80&
din locurile de munc@ în anumite sectoare industriale. În ultimii
trei ani, num@rul de locuri de munc@ în IMM-uri s-a suplimentat
cu 20 la sut@, în vreme ce, în întreprinderile mari, sporul a fost
de numai 3,2 la sut@. În zona economic@ european@, IMM-urile
creeaz@ 57 la sut@ din cifra de afaceri înregistrat@ pe ansamblul
întreprinderilor active, iar din totalul valorii ad@ugate create de
firmele Uniunii Europene, 51,7 la sut@ este produs@ de IMM-uri.
În România, Consiliul Na]ional al Întreprinderilor Private Mici }i
Mijlocii, care a s@rb@torit recent 15 ani de existen]@, p@store}te
peste 200.000 de firme cu un aport important la crearea venitu-
lui na]ional. Pe lâng@ aceasta, se revendic@ }i prestigioase r@d@cini
istorice, confirmate de documente p@strate în arhivele de la Viena,
potrivit c@rora prima organiza]ie de IMM-uri a fiin]at, în urm@ cu
136 de ani, în Ardeal, sub patronajul mitropolitului Andrei {aguna.
Dac@, pân@ în momentul admiterii ]@rii noastre în Uniunea
European@, leit-motivul existen]ei }i mesajului acestora era lipsa
oric@rui sprijin logistic }i financiar din partea statului, acum intere-
sul pare s@ se focalizeze c@tre un obiectiv strategic mai realist:
construirea de întreprinderi sustenabile într-un mediu sustenabil.

continuare ^n pagina 2

Al XV-lea Congres Interna]ional de Istorie Economic@
- Utrecht, Olanda, 3-7 august 2009 -

prof. univ. dr. Constantin POPESCU



Reprezentan]a la Bruxelles a Camerei
de Comer] a Cehiei a ]inut s@ marcheze
trecerea a trei ani de la aderarea Cehiei
la Uniunea European@, consemnând opi-
niile autorit@]ilor, dar }i ale mediului de

afaceri, privind consecin]ele economice
ale valorific@rii pie]ei unice. Aceste opinii
sunt redate, pe scurt, în rândurile ce urmeaz@.
Primii trei ani ca stat membru al UE au
confirmat irevocabil c@ aderarea Cehiei
la UE a contribuit la dezvoltarea eco-
nomiei cehe}ti }i a sectorului antrepre-
norial. Schimbarea major@ pe care cei
trei ani ^n interiorul UE a adus-o eco-
nomiei Cehiei este indiscutabil cre}terea

cu 100& a volumului comer]ului exterior,
ceea ce demonstreaz@ c@ cel mai mare
avantaj al ader@rii Cehiei la UE l-a con-
stituit valorificarea pie]ei unice.
Mediul de afaceri din Cehia a utilizat
^ntr-o m@sur@ mai mare programele cu
finan]are european@, ^n principal ^n
forma fondurilor structurale, cel mai de
succes program opera]ional fiind cel
pentru industrie }i antreprenoriat.
Un caracter benefic pe termen lung are
}i regularizarea pre]urilor ^n agricultur@,
precum }i stabilirea cotelor de produc]ie
^n cadrul politicii agricole comunitare.
Un efect temporar negativ asupra sc@-
derii oportunit@]ilor pentru business l-au
avut condi]iile discriminatorii privind li-
bera circula]ie a for]ei de munc@ }i ser-
viciilor, impuse temporar de anumite
state membre UE.
Autorit@]ile cehe}ti, ^n special guvernul,
au ap@rat constant interesele business-
ului ceh ^n pia]a unic@, cel mai elocvent
exemplu fiind sus]inerea debloc@rii pie]ei
serviciilor. %n continuare, statul ceh va
sus]ine antrepenorii din domeniul cer-
cet@rii, inov@rii }i ^nv@t@m$ntului, alo-
c$nd fonduri bugetare mai mari acestor
domenii, cu respectarea condi]iilor im-
puse de Comisia European@ ^n privin]a
ajutorului de stat.
A crescut, indiscutabil, rolul patronatelor
^n procesul de luare a deciziilor la ni-
velul UE. Acestea au contribuit semni-
ficativ ^n formularea pozi]iei Cehiei pri-
vind directiva substan]elor chimice, di-
rectiva serviciilor, precum }i directiva
privind reducerea emisiilor de carbon.
%n procesul de implementare legislativ@,

actorii economici }i sociali sunt par-
teneri obligatorii ai guvernului. Totusi,
mediul antreprenorial nu-}i cunoa}te
^nc@ drepturile de care dispune, de exem-
plu, de a apela la sistemul Solvit, prin
care pot comunica Comisiei Europene
daunele suferite ca urmare a aplic@rii
unei anume legisla]ii, sau pot aten]iona
aplicarea incorect@ pe plan local a le-
gisla]iei europene.

Pentru perioada urm@toare, se preco-
nizeaz@ o }i mai mare ^mbun@t@]ire a
mediului de afaceri, la care va contribui
reducerea poverii administrative rezul-
tat@ din aplicarea legisla]iei comunitare,
a}a cum s-a convenit la Consiliul euro-
pean de primavar@ (o reducere cu 25&).
Autorit@]ile cehe}ti }i-au propus s@ con-
tinue eforturile de influen]are a unor state
UE ^n sensul renun]@rii la restric]iile tem-
porare privind libera circula]ie a servi-
ciilor, ceea ce ar contribui la valorifi-
carea avantajelor pie]ei interne unice.

%n opinia Confedera]iei Industriilor din
Cehia, ^mplinirea a trei ani de la ade-
rarea la UE nu este un moment festiv,
dat@ fiind, ^ntre altele, sc@derea drama-
tic@ a entuziasmului ini]ial. Mul]i dintre
cei care au idealizat UE v@d ast@zi ^n
ea un simbol al birocra]iei, un avocat
al statelor mari }i un nucleu de lobby
pentru grupurile economice puternice.
Cea mai mare realizare pentru business
este posibilitatea de operare ^n interio-
rul pie]ei unice, respectiv f@r@ taxe va-
male, ceea ce a ^nl@turat marea parte a
obstacolelor ^n calea comer]ului }i a

contribuit la cre}terea economic@. At$t
PIB, c$t }i industria }i-au dublat dina-
mica, ^n ultimii trei ani. Exportul a de-
venit locomotiva cre}terii economice,
balan]a comercial@ este pozitiv@ }i au
crescut semnificativ investi]iile str@ine
^n Cehia. Rata de ocupare a for]ei de munc@
a ^nceput s@ creasc@, dup@ o lung@ pe-
rioad@ de timp.
%nceperea procesului de adoptare a mo-
nedei euro, respectiv de ^ndeplinire a
criteriilor de la Maastricht, a devenit o
ancor@ ^n stabilizarea macro-economic@.
La cre}terea economic@ au contribuit,
f@r@ ^ndoial@, }i resursele financiare alo-
cate de UE Cehiei.

Comunitatea ceh@ de afaceri constat@ }i
motive de nemul]umire ale ader@rii, res-
pectiv puterea executiv@ discre]ionar@ a
UE, persisten]a intereselor unor ]@ri, c$t
}i anumite forme de reglement@ri su-
prana]ionale. De asemenea, constat@ cu
dezam@gire imposibilitatea aplic@rii prin-
cipiului de baz@ de liber@ circula]ie a
bunurilor, persoanelor }i serviciilor. In-
teresele tuturor statelor membre sunt
numai aparent prezente ^n politica UE,
din moment ce nu s-a putut ajunge la un
acord privind politica agricol@, sau ^n
domeniul politicii comerciale comune.
Anumite eforturi ale UE au avut un
impact negativ. Printre acestea, se nu-
m@r@ cerin]ele nerealiste din domeniul
mediului, sau taxa de baz@ ^n domeniul
legisla]iei muncii suportat@ de UE 15,
toate acestea fiind un atac la adresa
competitivit@]ii }i avantajelor compara-
tive pentru noile state membre.
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Maria {ERBAN, 
reprezentan]a Camererei de Co-
mer] a României la Bruxelles
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Se porne}te de la ideea c@ România

trebuie s@ se focalizeze nu pe con-
struirea oric@rui tip de întreprindere,
ci pe întreprinderi sustenabile, singu-
rele capabile s@-i asigure o dezvoltare
economic@ }i social@ pe termen lung,
singurele care pot s@ elimine integral
marile decalaje economice, sociale, teh-
nice, }tiin]ifice }i culturale care o despart
de ]@rile dezvoltate.
În acest context, se admite c@ spiritul
antreprenorial reprezint@ fundamentul
înfiin]@rii }i dezvolt@rii întreprinderii sus-
tenabile. Prin urmare, depistarea, încura-
jarea }i promovarea spiritului antre-
prenorial constituie motorul principal
al întreprinderii sustenabile. Se în]e-
lege c@ dezvoltarea spiritului antre-
prenorial trebuie tratat@ ca vectorul
esen]ial al construirii de întreprinderi
sustenabile în orice ]ar@, nu numai în
România. Pentru c@, întreprinderea sus-
tenabil@ este stringent necesar@, în
egal@ m@sur@, întreprinz@torilor, anga-
ja]ilor, localit@]ilor, regiunilor, ]@rilor }i
na]iunilor în ansamblul lor. Prin asigu-
rarea de locuri de munc@ decente, de
produse, servicii }i cuno}tin]e cu ra-
porturi bune pre]-calitate, de venituri
consistente atât celor implica]i, cât }i
comunit@]ilor locale, regionale }i na]io-
nale, întreprinderea sustenabil@ repre-
zint@ suportul de neînlocuit al progre-
sului întregii vie]i economice }i so-
ciale. Desigur, majoritatea speciali}-
tilor }i anali}tilor economici sunt de
acord c@ „întreprinderea sustenabil@ nu
poate exista f@r@ un mediu sustenabil,
adic@ f@r@ un context favorizant înfi-
in]@rii }i func]ion@rii sale din punct de
vedere fiscal, comercial, financiar, mana-
gerial, tehnologic, administrativ, educa-
]ional, juridic, }tiin]ific, ecologic, cul-

tural }i – f@r@ nicio îndoial@ – politic”
(am citat din opiniile prof. univ. dr. Ovidiu
Nicolescu, pre}edintele CNIPMMR). Me-
diul sustenabil, în accep]ie mondial@,
înseamn@ pentru firme o ambian]@ „prie-
tenoas@” pe toate planurile, într-o eco-
nomie bazat@ nu doar pe competi]ie,
ci pe cuno}tin]e.
Dincolo de aceast@ redefinire concep-
tual@ a no]iunii de „întreprindere”, care
a reprezentat de altfel }i tema central@
a Conferin]ei Interna]ionale a Muncii
de la Geneva, din iunie trecut, dilema
permanent@ a IMM-urilor române}ti a
fost lipsa sprijinului financiar în spe-
cial }i a mediului prietenos în general.
Întreprinderi sustenabile, spirit antre-
prenorial, performan]@ tehnico-econo-
mic@, toate bune }i frumoase, dar de
unde bani pentru aceste proiecte ambi-
]ioase? – s-au tot întrebat, ani în }ir, pa-
tronii micilor întreprinderi române}ti.
Ei bine, anul 2007 pare s@ ofere so-
lu]ii }i resurse mai mult decât promi-
]@toare. O veste de ultim@ or@ men-
]ioneaz@ c@ bugetul alocat IMM-urilor
din România în cadrul programului
comunitar PC7 se ridic@ la 1,3 mili-
arde de euro pentru perioada 2007-
2013. Preciz@m c@ PC7 propune ac-
]iuni de sporire a particip@rii IMM-uri-
lor în activitatea de cercetare }tiin]i-
fic@ }i ofer@ m@suri ce vor facilita accesul
acestora la rezultatele cercet@rii. În plus,
participan]ii vor beneficia de rate mai
mari de finan]are, o ofert@ mai larg@
de scheme de finan]are, achizi]ionare
de noi cuno}tin]e }i poten]ial crescut
pentru noi produse }i servicii. O carac-
teristic@ cheie a PC7 este simplifica-
rea regulilor }i a procedurilor. M@su-
rile preconizate vor contribui benefic
la cre}terea atractivit@]ii Programului
Cadru pentru IMM-uri, datorit@ reduce-
rii dificult@]ilor financiare.
Iat@ }i o a doua veste bun@: Guvernul
României a aprobat, printr-o Hot@râre,
Memorandumul de în]elegere dintre

Guvern }i Fondul European de In-
vesti]ii privind derularea programului
JEREMIE în ]ara noastr@. JEREMIE
este prescurtarea de la „Joint Euro-
pean Resources for Micro to Medium
Enterprises” }i este un program de
cooperare menit s@ îmbun@t@]easc@
accesul IMM la cadrul de finan]are
alocat Regiunilor europene. Patronii
de IMM din România pot beneficia de
sprijin prin intermediul JEREMIE, su-
mele avansate de institu]iile  implicate
în gestionarea programului ridicându-
se la peste 100 milioane de euro, nu-
mai în primul an al perioadei 2007-
2013. Banii vor fi direc]iona]i strict
c@tre IMM, care vor putea face inves-
ti]ii în active imobiliare sau vor putea
direc]iona sumele acordate c@tre capi-
talul activ. Mai mult, microfirmele cu
maximum 10 angaja]i }i afaceri deru-
late sub valoarea de 2 milioane de euro,

sau firmele mici, cu 50 de angaja]i }i
o cifr@ de afaceri de pân@ la 10 mili-
oane de euro, se vor bucura de o
aten]ie special@, fiind considerate pri-
oritare la acordarea finan]@rilor.
Dar, nu numai programele de finan]are
ale UE î}i revars@ cornul abunden]ei
c@tre întreprinderile mici }i mijlocii din
]ara noastr@. La rândul lor, b@ncile
comerciale au sim]it trendul ascen-
dent al micilor întreprinz@tori }i au
creat servicii speciale pentru ei, sim-
plificând criteriile de eligibilitate. BCR
ofer@ „Creditul pentru Investi]ii”, BRD
– creditul „Master”, Raiffeisen Bank –
„Creditul Invest”, Banca Transilvania –
„Creditul Micro” }i exemplele ar putea
continua. Ce au comun aceste credite?
O structur@ flexibil@, perioade de gra]ie
cuprinse între 3 }i 12 luni, posibilit@]i
diversificate de garantare, termene lungi
de rambursare, între 5 }i 10 ani.

Iat@, deci, o veritabil@ avalan}@ de
oferte financiare, care de care mai
tentante. Pân@ una-alta, bani par s@
fie, mai r@u st@m cu percep]ia colec-
tiv@. Un eurobarometru de dat@ re-
cent@ releva, de pild@, c@ de}i sunt
con}tien]i de avantajele care decurg
din integrarea României în UE, doar 3
procente din patronii de IMM au
apelat la o firm@ de consultan]@ sau
la o asocia]ie profesional@ pentru a se
informa cu privire la posibilit@]ile de
finan]are comunitare. {i aici îns@, cu
siguran]@, pofta va veni mâncând, iar
consolidarea încrederii micilor între-
prinz@tori în mecanismele comunitare
va u}ura accesul la fonduri. Pentru c@
ar fi reprobabil ca micile întreprinderi
private din România, care au suportat,
de-a lungul a 15 ani, felurite presiuni }i
nedrept@]i, s@ rateze o asemenea }ans@
ca aceea care azi le bate la u}@.

Marile ambi]ii ale întreprinderilor mici

Imagine din Praga

Emil DAVID

CEHIA - trei ani ^n Uniunea European@
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Retailerii de lux realizeaz@ acest fapt
mai bine dec$t oricare alte segmente.
În plus, nevoia consumatorului pentru
a se r@sf@]a explic@ explozia comer]ului ce
ofer@ „prestigiu“. Consumatorii din clasa
de mijloc se obi}nuiesc s@ pl@teasc@
mai mult pentru produse de lux, dar, în
acela}i timp, fac economii în alte p@r]i. 
O diferen]iere care s@ duc@ la succesul
garantat este constiuit@ de marc@. Con-
struirea unei m@rci puternice implic@, în
primul rând, definirea strategiei m@rcii
}i abia apoi alinierea ei la scopurile
companiei }i la practicile întregii orga-
niza]ii. Crearea efectiv@ a m@rcii este
strâns legat@ de construirea rela]iilor,
consecven]@ }i încredere. Construirea
unei m@rci bune se realizeaz@ }i din
analizarea dolean]elor consumatorilor.
Datele despre obiceiurile de consum
ofer@ informa]ii valoroase ce folosesc
mult în realizarea unei m@rci. 
Marca puternic@ îi ofer@ consumatorului
o experien]@ mult mai valoroas@, care
presupune }i execu]ia impecabil@ a
ini]iativelor din magazin. Consumatorii

pot fi apropia]i }i prin cardurile de
fidelitate }i oferirea gamei potivite de
produse }i servicii. Pentru unii, aceasta
înseamn@ extinderea m@rcii dincolo de
magazinul propriu, adic@ comercian]ii
de juc@rii î}i deschid propriile magazine
în supermagazine, firmele de catering
î}i deschid filiale direct în banci. 
Odat@ ce reputa]ia m@rcii a fost stabi-
lit@, este important s@ fie }i men]inut@.
Lumea retailului ofera nenum@rate exem-
ple de falimente ale unor companii care
nu au putut s@-}i men]in@ promisiunile
fa]@ de consumatori. Pân@ la urm@, o

marc@ puternic conturat@ reu}e}te s@
men]in@ aten]ia consumatorului. O marc@
ce r@mâne în mintea consumatorului
aduce beneficii atât pentru retailer, care
ob]ine profit, cât }i pentru consumator,
care cap@t@ experien]@. 
Multitudinea de op]iuni în privin]a lo-
curilor de cump@r@turi înseamn@ lupta
fiec@rui comerciant de a câ}tiga un loc
în portmoneul consumatorului. Întâm-
pinarea cerin]elor clientului }i un pro-
ces de aprovizionare eficient sunt cru-
ciale în a-i oferi cump@r@torului o expe-
rien]@ unic@. Modul tradi]ional de a

pune în centrul gândirii produsul, a fost
înlocuit de abordarea care construie}te
totul în jurul clientulului. Comercian]ii
trebuie s@ ofere produse }i servicii ba-
zate pe a}tept@rile consumatorilor. Tehno-
logia poate fi un instrument minunat în
aceast@ privin]@, dar nu este singurul
mijloc prin care experien]a de cum-
p@r@turi poate fi îmbun@ta]it@. Oferta de
servicii simple, prietenoase, dar inge-
nioase în acela}i timp, se dovede}te,
adesea, a fi una dintre cele mai efi-
ciente metode de a câ}tiga fidelitatea
cump@r@torului. De asemenea, retailerii

înva]@ cum s@ atrag@ }i s@-}i fidelizeze
clien]ii prin programe de comunicare,
marketing direct, programe de loialitate
}i reviste pentru cump@r@tori. 
O experien]@ de a face cump@r@turi se
poate desf@}ura pe mai multe niveluri.
Retailul concentrat pe consumator im-
plic@ maximizarea op]iunilor de merchan-
dising. Acest proces, în mare parte,
ajut@ la planificarea exact@ a vânz@rilor
din perioadele cu vânz@ri de sezon. De
asemenea, permite realizarea unor cam-
panii de marketing cu o ]int@ mult mai
precis@. Prin urmare, aceast@ experien]@
cere o rela]ie bun@ cu furnizorii, cere pre-
zentarea c@tre to]i consumatorii, înce-
pând cu cei de pe Web, pân@ la cei din
magazine, a unei m@rci f@r@ vicii. }i,
foarte important, ar trebui s@ implice
analizelele riguroase, aflate în perma-
nent@ desf@}urare, privind obiceiurile de
cump@rare ale consumatorilor. 
Segmentarea cât mai fin@ a consu-
matorilor ajut@ comercian]ii s@-}i înde-
plineasc@ obiectivele. Cu ajutorul unor
solu]ii tehnologice performante, ace}tia
pot prelucra datele despre consumatori
astfel încât s@ î}i sporeasc@ notorietatea
în mintea acestora, dar s@ le }i ofere
produsele }i promo]iile într-adevar rele-
vante pentru ei. Aceste informa]ii le
permit retailerilor s@ ia decizii strategice
}i s@ genereze vânz@ri mai bune, urm@-
rind, în acela}i timp, rezultatele de-a
lungul derul@rii procesului. Analiza în
profunzime a datelor poate scoate la
iveal@ noi tendin]e }i comportamente
care, altfel, ar putea trece neobservate.
Comerciantul poate r@spunde, astfel,
rapid, la aceste tendin]e, oferindu-i con-
sumatorului exact ceea ce caut@. 

drd. LUCIAN BELA{CU

Comer]ul mondial, între provoc@ri }i perspective (II)

Evolu]iile recente ale natalit@]ii nu
sunt str@ine de o percepere diferit@ a
existen]ei, care ajunge s@ fie carac-
terizat@ de individualism }i de soci-
etatea de consum, reprezentând, în
acela}i timp, o component@ a unui
proces mai larg de schimbare de-
mografic@ }i psiho-social@ care este
cunoscut sub denumirea "de a doua
tranzi]ie demografic@". Practic, feno-
menul are loc simultan în ]@ri,
diferite cultural precum Elve]ia sau
Singapore, Canada sau Coreea de
Sud, unde tinerii î}i prelungesc pe-
rioada far@ copii, pân@ dup@ ce au
împlinit 30 de ani sau chiar 40 }i
dup@. Amânarea na}terilor este unul
dintre motivele depopul@rii Europei,
conform Raportului Institutului de
Cercetare pentru Politici Publice din
Marea Britanie. Fiecare genera]ie de
femei are copii ceva mai târziu decât
cea precedent@, f@când ca pr@pastia
dintre genera]ii s@ creasc@, în timp
ce num@rul lor scade. Mai mult,
unele femei chiar opteaz@ s@ nu mai
aib@ deloc copii. 30& dintre femeile
care au absolvit o univesitate în
Vestul Germaniei decid s@ nu con-
ceap@ copii }i fenomenul se extinde
}i la b@rba]ii din clasa de mijloc f@r@

studii universitare. În Marea Britanie,
num@rul femeilor f@r@ copii s-a
dublat în ultimii 20 de ani. Dup@
cum se arat@ într-un material de pe
europactiv.ro, trendul acesta a dat
na}tere unei noi culturi a adul]ilor
f@r@ copii iar diferite ramuri econo-
mice sunt gata s@ profite de acest
aspect.În multe ]@ri, a devenit un
obicei destul de des întâlnit printre
cuplurile care nu au copii s@ "in-
vesteasc@" într-un animal de com-
panie. Noul trend a fost imediat
exploatat pe pia]a autoturismelor.
Honda, marele produc@tor japonez
pregate}te noi ma}ini care, în loc de
scaun pentru copii, s@ aib@ scaune
pentru câini, un designer chiar a
gândit un loc special în ma}in@ pen-
tru pechinezi. Un alt domeniu care
profit@ de pe urma sc@derii natalit@]ii
este cel al imobiliarelor. În Australia,
agen]ii imobiliari se concentreaz@
asupra propriet@]ilor destinate cu-
plurilor f@r@ copii, o industrie în con-
tinu@ cre}tere. Motiva]ia este simpl@
}i cât se poate de pragmatic@:
cuplurile f@r@ copii au, de obicei, o
putere mare de cump@rare }i reu}esc
s@ investeasc@ în propriet@]i imobi-
liare precum Manhattan }i centrul
Londrei. Un recent studiu britanic
arat@ ca valoarea casei scade cu 5
procente, daca zon@ are vecini cu
mul]i copii. 

Iulia NAGY

O ducem mai bine }i îmb@trânim mai singuri. Cu mai pu]ini urma}i, cu b@trâni din ce în ce mai mul]i, viitoarea realitate
economic@ se poate exprima statistic sec: un român va munci pentru nou@. România nu este îns@ o situa]ie unic@, toate
]@rile civilizate se confrunt@ cu o sc@dere accelerat@ a natalit@]ii }i a fertilit@]ii. {i, totu}i, semanlul de alarm@ atinge „cod
portocoliu”, la o privire global@ asupra situa]iei. Europa este singurul continent care î}i va pierde din popula]ie în viitorul
apropiat. În mai putin de 50 de ani, vechiul continent va avea cu 70 de milioane de oameni mai pu]in, iar declinul va afecta
]@rile cele mai bogate. Pân@ s@ resim]im, îns@, hiatusul demografic }i efectele acestuia pe termen lung, trendul noii culturi
a adul]ilor f@r@ copii este exploatat de diferite ramuri econonomice. 

Hiatusul demografic }i efectele asupra economiei (II)

Situa]ia României nu difer@ foarte mult de cele din ]@rile UE. Dac@, în prezent, popula]ia este alcatuit@ din 6 mi-
lioane de pensionari, 5 milioane de copii }i tineri }i 10,5 milioane de adul]i, tabloul va fi complet diferit peste 50
de ani, în cazul în care previziunile }tiintifice se adeveresc. În condi]iile în care fertilitatea se mentine la nivel sc@zut,
în timp ce num@rul vârstnicilor continu@ s@ creasc@, popula]ia Rom$niei va ajunge în 2050 la 16 milioane. Mai
mult de jum@tate vor avea peste 60 de ani, vor fi mai putini adul]i }i mai pu]ini copii.  Numarul adul]ilor activi
va fi atât de mic, încât raportul de dependen]@ va fi de unu la nou@. Aceasta înseamn@ c@ un adult va pl@ti pen-
tru pensiile, aloca]iile }i serviciile de s@n@tate }i de educa]ie pentru nou@ persoane.

Mercur, zeul comer]ului



Revolu]iile industriale }i globalizarea
- o lume „fierbinte” -

urmare din pagina 1
Europ@, pe alte continente, în lume.
F@r@ asemenea procese, nu am putea
vorbi ast@zi de civiliza]ia noastr@, nu
am putea vorbi de globalizare.
Cum au fost receptate, îmbr@]i}ate, cum
au dobândit contururi proprii aceste re-
volu]ii industriale (utiliz@m pluralul, ca
urmare }i a unor elemente specifice
dezvoltate de ele într-o ]ar@ sau alta) în
statele din Europa de Est? Cum au
angrenat ele progresul în aceste state,
amplificându-le cotele de evolu]ie euro-
pean@? Ce semnifica]ii specifice au
avut, pentru Europa de Est, aceste re-
volu]ii }i ce reverbera]ii în timp pentru
integrare, globalizare, regionalizare? Dar
pentru mediu? Desigur, revolu]iile in-
dustriale au fost mai multe. Mai întâi,
s-a trecut de la lemn, la c@rbune }i
metal. O alt@ revolu]ie industrial@ a fost
cea a electricit@]ii. I-au urmat ter]ializarea
}i cuaternalizarea, cu alte cuvinte infor-
matizarea }i „explozia” serviciilor, ce se
desf@}oar@ chiar în zilele noastre. Pl@-
tind o grav@ poli]@ trecutului, se pre-
g@te}te acum o alt@ revolu]ie, legat@ de
dezvoltarea durabil@, func]ie de condi]ii
concrete noi, bazat@, credem, pe o alt@
paradigm@…
Toate acestea, pornind cu prec@dere
din Vest, au avut efecte, s-au r@sfrânt
pe întregul spa]iu economic al lumii,
fire}te noi,la Utrecht, ne vom referi,
cum spuneam, îndeosebi la spa]iul Eu-
ropei de Est. În fapt, globalizarea s-a
sprijinit }i se sprijin@ pe astfel de pro-
cese, se nutre}te din ele. Revolu]iile
industriale au sedimentat, au conturat,
au definit }i definesc }i problemele
globale ale lumii, care repliaz@ efectiv
globalizarea din sfera exclusiv@ a inte-
reselor marilor societ@]i multina]ionale,
}i în sfera rezolv@rii ca atare a proble-
melor globale. Astfel de probleme
globale, cu prec@dere în expresiile lor
actuale, au fost ini]iate }i alimentate de
scoaterea din perimetrul rela]iilor de
pia]@ a rela]iilor dintre om }i mediu –
în nici o parte din lume nu s-a pro-
cedat altfel –, de poluare, dar }i de r@z-
boaie, de înarm@ri, de s@r@cie, mizerie,

epidemii, pandemii, boli. În nu pu]ine
situa]ii, a fost }i este vorba de o anu-
me infatuare a întreprinz@torilor în fa]a,
înc@, a unei „mari necunoscute”: na-
tura, natura infinit@ }i universal@, natura
divin@ dar nu mereu clement@…
Teribila supraînc@lzire a Terrei î}i v@-
de}te numeroase din cauzele sale toc-
mai în aceast@ zon@. Nu mai putem
schimba prea multe, dar putem tem-
pera dezvoltarea efectelor negative, „fier-
bin]i”… Cu siguran]@ c@, într-un timp
scurt, se vor modifica structurile }i aria
culturilor agricole, se vor schimba
modele nutri]ionale, vor fi modific@ri în
structura marilor balan]e de energie
primar@, de energie electric@, în favoa-
rea „neconven]ionalelor” }.a. Ar trebui
s@ fie folosite, pentru a putea pre-
viziona cu mai mult@ rigoare, balan]ele
materiale macrosintetice }i mondoeco-
nomice, avem nevoie }i de alte tipuri
de institu]ii comparativ cu cele care s-
au v@dit pân@ acum, de institu]ii cât
mai credibile, apte s@ realizeze scenarii
cât mai aproape de realitate. Nu mai
avem voie s@ ne batem joc de ap@, de
aer, de p@mânt, s@ ne batem joc de noi
în}ine. De altfel, nevoia de p@mânt
ferm, mai pu]in supus inunda]iilor }i
altor calamit@]i, urmeaz@ s@ domine,
credem, într-un timp relativ apropiat,
întregul nostru tablou economic, mon-
dial, fire}te. Ce competi]ii, ce confrun-
t@ri deschise, ce încerc@ri }i încrân-
cen@ri, dar }i ce lupte subterane ne
a}teapt@… Nu întâmpl@tor, dimpotriv@,
temeinic argumentat, se spune c@ de-
clinul tipului actual de paradigm@ ba-
zat@, esen]ialmente, „doar pe profit }i
atât”, a început odat@ cu teribila dram@
a scufund@rii „Titanicului”, în debutul
secolului trecut. „Titanicul”, o adev@rat@
bijuterie a crea]iei umane, a celei mai
înalte tehnici. „Credin]a atât de ferm@ în
infailibilitatea sa” a dus la catastrof@.
Suntem înc@ relativ mici fa]@ de des-
f@}urarea atât de spectaculoas@ a na-
turii, a for]elor, a mecanismelor sale,
de ce nu, a divinit@]ii sale. {tim doar
„din ce în ce mai mult despre din ce
în ce mai pu]in”, cum spun }i ameri-
canii }i chinezii. Ceea ce este foarte
grav. Înv@]@m din }ocuri }i nu ne-am
apropriat înv@]area anticipativ@. Cu si-

guran]@, acum, avem nevoie de o alt@
paradigm@, care s@ aibe, printre com-
ponentele sale cele mai importante, }i
profitul social, „profitul durabil”, res-
pectul fa]@ de om }i condi]ia sa, cât de
umil@ ar fi aceasta.
Iat@ un complex de chestiuni arz@toare,
de probleme esen]iale care s-au impus
}i se impun deslu}ite, detaliate cores-
punz@tor, punându-se în lumin@ tradi]ii
de seam@ ale integr@rii }i globaliz@rii,
prezentul }i perspectivele acestor pro-
cese, „dezvelindu-se” noi }i deosebite
nuan]e. Potrivit experien]ei deja do-
bândite la congresele de la Milano, Ma-
drid, de la Buenos Aires }i Helsinki,
putem cu siguran]@ conta, într-o sec-
]iune cu tema men]ionat@, pe o pre-
zen]@ cât se poate de aleas@ }i foarte
rodnic@ din punct de vedere }tiin]ific.
Fenomenul intereseaz@, de fapt, nu
doar pe cercet@torii din Europa, din
România, din Europa de Est, ci }i pe
cercet@torii de pe alte continente, din
Statele Unite, Canada, din India sau
Africa de Sud, din China, Japonia etc.
Pornim la o munc@ grea, de studiu, de
analiz@, de redactare, de selec]ie a par-
ticipan]ilor }i comunic@rilor… O munc@
pe care, sper@m, s@ o ducem, a}a cum
ne-o dorim noi, la bun sfâr}it.
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Al XV-lea Congres Interna]ional de Istorie Economic@Al XV-lea Congres Interna]ional de Istorie Economic@
- Utrecht, Olanda, 3-7 august 2009 -- Utrecht, Olanda, 3-7 august 2009 -

Dan POPESCU

Constan]a. Excursie pe Mare.

Charles Darwin sau lupta

pentru supravietuire

John Maynard Keynes, “conci-

liatorul” ^ntre pia]@ si institu]ii

Imagine din Utrecht, Olanda
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ADMITERE                  ECONOMIE

În urma vizitei noastre la Comisia
Central@ de Admitere a Universit@]ii
Lucian Blaga, din Sibiu, am aflat c@
anul acesta toate facult@]ile din ca-
drul universit@]ii au înregistrat un nu-
m@r important de candida]i, iar Facul-
tatea de }tiin]e Economice a ULBS a
înregistrat un num@rul record de
candida]i.   
Ne afl@m pe Calea Dumbr@vii, la nu-
m@rul 17, în centrul financiar-bancar
al Sibiului. Aici, se afl@ }i noul sediu
al Facult@]ii de {tiin]e Economice a
Universit@]ii Lucian Blaga din Sibiu,
unde au loc înscrieri pentru anul uni-
versitar 2007-2008 (înscrieri au avut
loc }i la sediul vechi, de pe Ra]iu).
Este un aflux continuu de candida]i
}i st@m de vorb@ cu domnul conf.
univ. dr. R@zvan {erbu, secretarul
Comisiei de admitere.

Rep: Domnule conferen]iar, v@ rog s@
ne preciza]i care este num@rul de
candida]i pentru aceast@ sesiune de
admitere.

%n sesiunea de admitere 2007, facul-
tatea noastr@ a înregistrat un num@r
de 1410 candida]i înscri}i la specia-
liz@rile de studii de licen]@ pe care
noi le oferim.

Rep: Care sunt aceste specializ@ri?

Vorbim despre un spectru larg de
specializ@ri: Economie general@, Fi-
nan]e }i b@nci, Contabilitate }i infor-
matic@ de gestiune, Management,
Administrarea afacerilor, Marketing }i
Afaceri interna]ionale.

Rep: De ce crede]i c@ se realizeaz@
aceast@ ascensiune, constant@ de-a lun-
gul anilor, a num@rului de candida]i,
încununat@ acum de acest record?

Cel mai important motiv consider c@
îl reprezint@ prestigiul facult@]ii la

nivel na]ional }i interna]ional, pres-
tigiu datorat atât cadrelor didactice
ce sunt implicate în proiecte de cerce-
tare na]ionale }i interna]ionale, ale
c@ror rezultate sunt prezentate în peste
200 de articole publicate în reviste
de renume, cât }i studen]ilor }i absol-
ven]ilor facult@]ii noastre, care ocup@
pozi]ii de decizie în majoritatea sec-
toarelor vie]ii economice. 
De asemenea, facultatea a perceput
accentuarea procesului de globali-
zare, ce are influen]e multiple asupra
procesului educa]ional universitar,
referitoare la necesitatea unei califi-
c@ri interna]ionale. În acest sens, avem
parteneriate strategice cu universit@]i,
institu]ii }i organiza]ii interna]ionale,
ce ofer@ studen]ilor oportunitatea de
a beneficia de schimburi de expe-
rien]@. Colabor@m astfel cu universi-
t@]i din Fran]a Italia, Ungaria, Portu-
galia, Belgia, Norvegia, Republica Mol-
dova, Olanda, Austria, Germania etc.
Absolven]ii Facult@]ii de {tiin]e Econo-
mice din Sibiu se bucur@ de recu-
noa}terea diplomei de studii, în plan
European }i nu numai. Când spun
absolven]i, m@ refer atât la cei li-
cen]ia]i în economie, cât }i absol-
ven]ii no}tri de la studiile masterale
}i doctorale.

Rep: A}adar, facultatea dumneavoas-
tr@ ofer@ o continuitate a preg@tirii în
domeniul economic?

Desigur, iar acesta este un alt atu, }i
anume posibilitatea de a continua
preg@tirea }tiin]ific@ }i profesional@.
Pentru studiile masterale, oferim 8
programe de master }i un program
de MBA, finalizat, printre altele, cu o
diplom@ exclusiv francez@.

Rep: Care sunt programele de mas-
ter pe care Facultatea de {tiin]e
Economice din Sibiu le propune pen-
tru acest an universitar?

Eu am s@ v@ enum@r doar denumirea
programelor, cu recomandarea pentru
cei interesa]i de a accesa site-ul fac-
ult@]ii noastre (http://economice.ulbsi-
biu.ro), pentru a se informa în deta-
liu despre disciplinele ce urmeaz@ a
fi studiate :
1. Economia }i gestiunea companiilor
multina]ionale 
2. Strategii }i politici economice eu-
ropene
3. Dezvoltarea durabil@ }i economia firmei
4. Strategii }i politici de management
}i marketing ale firmei
5. Comunicare în afaceri }i rela]ii publice
6. Managementul financiar al organiza]iei
7. Strategii }i politici financiar-ban-
care în U.E.
8. Integrarea interna]ional@ a turis-
mului }i serviciilor
9. Executive MBA (ANTENA INDE SIBIU)

Rep: Ce ne pute]i spune despre progra-
mul MBA, propus de dumneavoastr@?

El se deruleaz@ în parteneriat cu Aca-
demia de Studii Economice Bucure}ti
}i CNAM (Conservatoire National des
Arts et Metiers) Paris, Institutul Na-
]ional de Dezvoltare Economic@ (INDE),
acreditat de CNEAA, ca “}coal@ de
studii academice”. Programul Exe-
cutive MBA are ca obiectiv primor-
dial dezvoltarea la un nivel avansat a
competen]elor necesare în exercitarea
func]iilor de conducere în entit@]i
economice.
Afirmarea na]ional@ a INDE a fost
realizat@ }i datorit@ bunelor rezultate
ob]inute prin crearea unei re]ele de
centre regionale de formare. 

Rep: De când func]ioneaz@ acest pro-
gram, la Sibiu?

Începând cu 1 octombrie 2003, func-
]ioneaz@ Antena INDE Sibiu, în cola-
borare cu Universitatea “Lucian Blaga”
din Sibiu. Durata studiilor este de 2

ani universitari, iar formarea este ates-
tat@ prin dubl@ diplom@: Diplom@ de
Studii Academice Postuniversitare,
acordat@ de ASE Bucure}ti - ULBS }i
Diplom@ Executive MBA, acordat@ de
Ministerul Educa]iei din Fran]a }i
CNAM Paris.

Rep: Ce ne pute]i spune despre ca-
drele didactice care predau în cadrul
acestui program?

Corpul profesoral de înalt@ calificare,
interven]iile unor valoro}i speciali}ti
în managementul firmelor }i sistemul
de tutoriat, destinat s@ sus]in@ o for-
mare personalizat@, sunt premise ce
asigur@ excelen]a programului. Toate
acestea fac din Facultatea de {tiin]e
Economice o facultate european@ care
}tie }i va }ti, }i mai mult, s@ înfrunte
provoc@rile viitorului. 

reporter

Ca slujitor al educa]iei economice pe sensul vie]ii,
Ø Jur s@ aleg aceast@ profesie din dragostea de a s@di, în min]ile, inimile

}i sufletele tinerilor  economi}ti, cuno}tin]e, experien]e }i credin]e nece-
sare împlinirii vie]ii tr@ite în societate, muncii }i iubirii.

Ø Jur s@ nu precupe]esc nici un efort pentru a-i ajuta pe tinerii economi}ti
s@ înve]e cum s@ înve]e, s@ tr@iasc@ lucrurile pe care le înva]@ }i s@ le
descopere cu propriile for]e interioare.

Ø Jur s@ le trezesc tinerilor economi}ti setea de cunoa}tere }i farmecul 
apropierii de natura legit@]ii, de în]elegerea cauzelor lucrurilor care ne 
înconjoar@.

Ø Jur s@-i înv@] pe tinerii economi}ti s@ tr@iasc@ emo]ia crea]iei }i s@ se 
bucure de calitatea lucrului bine f@cut.

Ø Jur s@-i ajut pe tinerii economi}ti s@ iubeasc@ ceea ce fac }i s@ descopere
ceea ce le-ar pl@cea s@ fac@.

Ø Jur s@ le dezvolt tinerilor economi}ti capacitatea de autoguvernare inteli-
gent@, de a înfrunta una dintre cele mai dificile probleme ale vie]ii omu
lui: ce s@ fac@ cu el însu}i.

Ø Jur s@ promovez, prin tot ceea ce sunt, curajul de a-}i asuma cu respon-
sabilitate institu]iile libert@]ii umane în societate, anima]i de sentimentele
de comuniune social@ }i de solidaritate uman@.

Ø Jur s@ trezesc, în spiritul viitorilor speciali}ti, nevoia l@rgirii continue a ori-
zontului cunoa}terii }i în]elegerii lucrurilor ca temelie a luptei permanente
cu limitele }i incertitudinile evolu]iei.

Ø Jur s@ contribui la respiritualizarea comportamentelor viitorilor economi}ti,
din perspectiva folosirii cunoa}terii }tiin]ifice }i experien]ei de via]@, pentru
binele }i fericirea omului.

Ø Jur s@ militez cu toat@ fiin]a mea pentru dezvoltarea integrit@]ii }i identit@]ii
de sens a economi}tilor, în concordan]@ cu exigen]ele s@n@t@]ii viului comun,
format din via]a mediului, via]a oamenilor, via]a comunit@]ilor, via]a orga-
niza]iilor }i via]a institu]iilor.

A}a s@ m@ ajute Dumnezeu!

Formul@ propus@ de prof. univ. dr. Constantin Popescu, 
Facultatea de Economie General@ – ASE Bucure}ti

Interviu cu conf. univ. dr. R@zvan {erbu,
secretarul Comisiei de admitere

JUR~MÂNTUL PROFESORULUI DE ECONOMIE

Academia de Studii Economice
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Op]iuni pentru asigur@rile de pensii private
urmare din pagina 1

Autorit@]ile au ales dintre dou@ sis-
teme de pensii,  pe acela care este cel
mai favorabil pentru situa]ia economi-
c@ actual@ din România. Sistemul cu
beneficii definite care este aplicat în
]@rile vest europene, este un sistem
care  presupune cunoa}terea pensiei
ce va fi primit@ la pensionare sistem
care are dezavantajul major, c@ pen-
tru atingerea nivelului de beneficiu scon-
tat va trebui s@ se contribuie progre-
siv cu sme din ce în ce mai mari. Nu
s-a optat pentru acest sistem, auto-
rit@]ile au decis s@  fie ales Sistemul
cu contribu]ii definite care este aplicat
în ]@rile din regiune }i în România.
Acest sistem presupune cunoa}terea
în permanen]@ a nivelul contribu]iei.
Are dezavantajul major c@ nu se poate
cunoa}te, în avans, care este valoa-
rea pensiei pe care contribuabilul
urmeaz@ s@ o primeasc@.
La sistemul asigur@rilor de pensii pri-
vate sunt obliga]i s@ participe to]i
salaria]ii care împlinesc 35 de ani
pân@ la sfâr}itul acestui an, op]iunea
fiind deschis@, de asemenea, }i anga-
ja]ilor cu vârste între 35 }i 45 de
ani. Cei din prima categorie pot s@
decid@, în intervalul 17 septembrie
2007 – 17 ianuarie 2008, la care fond
de administrare privat pot adera, iar
cei din a doua categorie pot s@ adere
în orice moment, dar cu condi]ia s@
nu dep@}easc@ vârsta de 45 de ani.
Termenul este dat de lege, dar se
pare c@ se amân@ perioada }i va
începe la 1 septembrie pân@ la 31
decembrie 2007.
Sistemul de pensii private se consti-
tuie ca o metod@ prin care un anga-
jat, ca }i contribuabil, se poate bucura
la vârsta pensionarii de o pensie decen-

t@, de real folos atunci când pensiona-
rul va avea mai mult@ nevoie de el.
Fa]@ de situa]ia actual@, angaja]ii nu
pl@tesc nimic în plus, dar este bine
de }tiut care este partea din con-
tribu]ia de asigu@ri sociale (CAS) -
de stat - care se transfer@ la un fond
de pensii administrat privat. În acest
prim an de func]ionare cota transfe-
rat@ este de 2& . Aceasta se va mo-
difica îns@ în urm@torii ani. Contribu]ia
de asigur@ri sociale (CAS), care se va
transfera la un fond de pensii admi-
nistrat privat în urm@torii ani de func-
]ionare, se majoreaz@ la 6&, în ter-
men de 8 ani de la începerea func-
]ion@rii, cu o cre}tere de 0,5 puncte
procentuale pe an, începând cu data
de 1 ianuarie a fiec@rui an.
Cre}terea este gradual@, tocmai pen-
tru a nu afecta complet sistemul actu-
al de pensii de care înc@ este nevoie.
Realist, acest sistem privat ia în cal-
cul posibilitatea decesului unui num@r
mare de actuali pensionari, astfel în-
cât statul s@ trebuiasc@ s@ pl@teasc@
valoric, în timp, pensii mai pu]ine.
În principiu, un fond de pensii admi-
nistrate privat transform@ sumele co-
lectate de la fiecare individ în unit@]i
de fond. Valoarea la zi a acestor uni-
t@]i de fond, înmul]ite cu num@rul de
unit@]i ce apar]in fiec@rui participant
formeaza activul net al fiec@rui par-
ticipant. Contribu]iile }i transferul de
lichidit@]i b@ne}ti la un fond de pen-
sii se convertesc în unit@]i de fond,
în maximum dou@ zile lucr@toare de
la data încas@rii acestora.
Avantaje crescute pot aduce fondurile
de pensii doar acelor contribuabili
care au continuitate mare în cotizare
la acela}i fond de pensii administrate
privat. Dac@ se dore}te transferul,
înainte de doi ani de la data semn@rii
adeziunii la fond, adminsitratorul fon-

dului de pensii private de la care se
dore}te transferul poate percepe pena-
liz@ri. Conform legii, aceast@ penali-
tate poate fi de maxim 5&. Valoarea
exact@ îns@ este prev@zut@ în
prospectul fiec@rui fond. Dac@ au tre-
cut doi ani de la adeziune }i se do-
re}te transferul, adminsitratorul va face
transferul, f@r@ s@ se pl@teasc@ nici o
penalitate.
Prin transfer, se realizeaz@ o trecere
a activului personal net existent în
contul participantului la data solici-
t@rii transferului, diminuat cu penali-
tatea de transfer, în cazul în care se
percepe aceasta penalitate. 
Adminstratorul fondului de pensii pri-
vate este o firm@ care activeaz@ pe
principii de profitabilite, ca orice alt@
firm@. Pentru prestarea serviciilor sale
percepe comisioane. Pentru adminis-
trarea fondurilor constituite, se per-
cepe comisionul de administrare pe
care îl suport@ contribuabilul. Comi-
sionul de administrare este alc@tuit
din dou@ componente: (1) procent
din contribu]iile pl@tite, dar nu mai
mult de 2,5&, cu condi]ia ca aceast@
deducere s@ fie f@cut@ înainte de
convertirea contribu]iilor în unit@]i de
fond (se excepteaz@ de la plata aces-
tei componente procentul din con-
tribu]iile pl@tite la aderarea partici-
pantului la un alt fond de pensii); (2)
procent din activul net total al fon-
dului de pensii administrat privat, dar
nu mai mult de 0,05& pe lun@, sta-
bilit prin prospectul schemei de pen-
sii private. Ambele componenete ale
comisionului trebuie stabiulite, f@cute
publice }i aduse la cuno}tin]a con-
tribuabilului prin prospectul schemei
de pensii administrate privat.
Este de men]ionat }i faptul c@ ter-
menul minim pentru care se va coti-
za la un fond de pensii private este

stabilit la 20 ani. Randamentul fon-
dului de pensii administrat privat va
fi dat de valoarea unit@]ii de fond,
care este raportul dintre valoarea
activului net al fondului de pensii la
o anumita dat@ }i num@rul total de
unit@]i ale fondului la aceea}i dat@. 
Bun@oar@, exist@ posibilitatea ca doi
participan]i, cu acelea}i salarii }i con-
tribu]ii s@ primeasc@ o valoare a pen-
siilor private diferit@, prin participarea
la fonduri diferite de pensii. Aceste
fonduri pot avea politici investi]ionale
individualizate, diferite, }i din acestea
rezult@ performan]e diferite, respectiv
randamente diferite ale investi]iilor.
Rezultatele capitaliz@rii contribu]iilor
la fondul de pensii private este vari-
abil de la o societate de asigur@ri la
alta. Pensia privat@ suplimentar@ va
depinde de fondul de pensii private
la care angajatul a aderat. Fondurile
de pensii vor avea rezultate diferite,
în special în func]ie de profilul de

risc asumat de managementul soci-
et@]ii respective. Nu se }tie exact cât
va c$}tiga în plus, dar, pentru c@
este o sum@ în plus ad@ugat@ la pen-
sia pe care o prime}te de la fondul
de stat, iar orice sum@ în plus în-
seamn@ ceva, mai ales c@ pe anga-
jat nu îl cost@ nimic suplimentar s@
participe la un fond de pensii privat.
Administratorii de fonduri de pensii
private nu au voie, potrivit legii, s@
fac@ previziuni privind performan]ele
viitoare ale fondurilor. Acestea sunt,
oricum, greu de estimat, depinzând
de factori precum evolu]ia econo-
mic@, infla]ia, cre}terea salarial@, spe-
ran]a de via]@ a popula]iei, precum }i
de randamentele instrumentelor de
investi]ie alese. Pe lâng@ aceasta,
absen]a unei legi privind modalitatea
de calcul }i de achitare a viitoarelor
pensii rezultate din sistemul privat
face dificil@ alegerea unui fond de
pensii private.

Analiza strategiilor de marketing inter-
na]ional, aplicate de companiile multi-
na]ionale pe pie]ele din întreaga lume,
nu cap@t@ sens decât dac@ aceste
strategii sunt potrivite în contextul
globaliz@rii economice. Locul }i rolul
asumate de aceste corpora]ii în ca-
drul procesului de globalizare eco-
nomic@ sunt extrem de importante,
ca urmare a principalelor respons-
abilit@]i ce le revin: transferul de
tehnologie, know-how managerial }i
de marketing, transferul de cultur@
corporativ@, crearea de locuri de munc@
}i cre}terea gradului de preg@tire a
for]ei de munc@ locale.
Pe de o parte, procesul de globa-
lizare economic@ contureaz@ cadrul
favorabil manifest@rii la nivel mondi-
al a acestor companii, pe de alt@ par-
te, ace}ti gigan]i de talie mondial@,
prin amploarea activit@]ilor desf@}u-
rate }i prin asumarea responsabili-
t@]ilor ce le revin, joac@ un rol im-
portant în extinderea procesului de

globalizare economic@.
Strategiile de marketing elaborate de
aceste companii pentru pia]a interna-
]ional@ sunt strâns legate }i condi-
]ionate de asumarea responsabilit@-
]ilor ce le revin acestora în context
mondial.
O firm@ ac]ioneaz@ pe pia]a interna-
]ional@ atunci când ea se angajeaz@
activ }i pe termen lung cu produse-
le sale vechi sau noi pe una sau mai
multe pie]e externe-]int@, pe care înc@
nu are activitate intens@ }i obiective
de pia]@.
Elaborarea strategiei de marketing inter-
na]ional presupune parcurgerea urm@-
toarelor etape:
- selectarea pie]elor externe;
- p@trunderea pe pie]ele externe se-
lectate;
- pozi]ionarea pe pie]ele externe - ]int@;
- pozi]ia competitiv@ a firmei pe pie-
]ele externe - ]int@;
- mix-ul de marketing.
Atunci când se ia hot@rârea de a intra
pe pia]a interna]ional@, managerii au
de r@spuns la întreb@ri cum ar fi: Unde?
Cu ce? Cum? Când? g@sind r@spunsuri
referitoare la alegerea pie]ei, alegerea
produsului, alegerea strategiei, ale-
gerea momentului }i ritmului intr@rii.
Strategia de intrare este cea mai cu-
prinz@toare op]iune strategic@ din ca-
drul strategiei de marketing interna-
]ional. Elaborarea strategiei interna-
]ionale graviteaz@ în jurul pozi]iei pe
care o are firma în raport cu pie]ele

pe care p@trunde }i cu produsele }i
cu tehnologiile folosite. Firma poate
s@ aleag@ s@ creasc@ }i s@ se dez-
volte, adaptându-}i strategiile la noile
pie]e interna]ionale, dezvoltând sau
adaptând produsele pentru pie]ele res-
pective sau recurgând la o combi-
na]ie a acestor strategii. 
Pozi]ionarea este un element funda-
mental al planific@rii strategice de mar-
keting }i implicit al strategiei de mar-

keting interna]ional, deoarece orice
decizie referitoare la pozi]ionare are
implica]ii directe }i imediate asupra
întregului mix de marketing, }i înainte
de toate, ea reprezint@ o strategie de
comunicare. Pentru a realiza o po-
zi]ionare competitiv@ }i pentru a o
comunica pe pia]@, sunt folosite varia-
bilele mixului de marketing, elementul
central fiind produsul sau serviciul.
Condi]iile importante ale unei pozi-

]ion@ri corecte pe pia]@ se refer@ la
aspecte cum ar fi:
- prioritate acordat@ clien]ilor interna-
]ionali, pozi]ia fiind aleas@ în func]ie
de percep]iile acestora cu privire la
m@rcile }i serviciile firmei;
- diferen]ierea fa]@ de concuren]@ pe
pie]ele externe-]int@;
- asigurarea caracterului competitiv al
pozi]ion@rii; acest lucru presupune ca
pozi]ionarea s@ se bazeze pe avanta-
jul competitiv, care s@ permit@ firmei
s@ ofere clien]ilor s@i interna]ionali o
valoare superioar@ celei oferite de
concuren]i;
- imaginea perceput@ de clien]i poate
reflecta sau nu atributele fizice sau
func]ionale ale produsului sau m@rcii.

În vederea realiz@rii unei pozi]ion@ri
cât mai avantajoase, companiile în-
cearc@ în permanen]@ s@-}i diferen-
]ieze ofertele cu care sunt prezente
pe pie]ele externe-]int@, de cele ale
concuren]ilor. Atunci când produsul
fizic nu poate fi diferen]iat cu u}u-
rin]@, cheia succesului concuren]ial
s-ar putea s@ fie dat@ de furnizarea
de servicii cu valoare ad@ugat@ ridi-
cat@ }i îmbun@t@]irea lor. Informarea
cump@r@torilor cu privire la produse-
le firmei, locurile în care pot g@si cu
u}urin]@ produsele respective precum
}i modalit@]ile de achizi]ie pot repre-
zenta factori care s@ duc@ la crearea
unui avantaj competitiv important.

(va urma)

Conf. univ. dr. Liviu MIH~ESCU

drd. CAMELIA APOSTU

Strategiile de marketing privind p@trunderea }i pozi]ionarea
companiilor multina]ionale pe pie]ele externe

Ministerul Muncii, Familiei }i Egalita]ii de {anse
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Avertizarea cod ro}u, emis@ pentru ziua
de mar]i, ca urmare a prognozelor maxime
termice de 43 de grade, nu dep@}e}c
maximele atinse în anul 2000, când
s-au înregistrat 42,5 grade, a declarat,
luni, pentru NewsIn, directorul Adminis-
tra]iei Na]ionale de Meteorologie, Ion
Sandu. Dar, situa]ia este mai grav@,
deoarece perioada de canicul@ este
foarte lung@. În cazul codului ro}u, nu-
m@rul celor care vor avea via]a în pe-
ricol va cre}te considerabil, deoarece
organismul este supus unui stres ter-
mic }i poate ceda. Este vorba }i de
bariera psihologic@ de 40 grade C,
iar num@rul deceselor poate cre}te
alarmant, spune Ortansa Jude. 
Astfel de fenomene meteorologice,
dar }i altele, cum ar fi furtuni devas-
tatoare, puternice desc@rc@ri electrice
sau inunda]ii pot fi atribuite unui
proces de transformare a atmosferei,
cauzat de c@tre noi, oamenii ce tr@-
iesc pe acest p@mânt. Este vorba
despre înc@lzirea global@, fenomen cu
cauze endogene, ale c@rui efecte în-
cep s@ fie resim]ite, mai devreme
sau mai târziu, de c@tre fiecare. 
Începând cu anul 1856, când au avut
loc primele înregistr@ri ale tempera-
turii, se poate constata o cre}tere trep-
tat@ a temperaturii, cu prec@dere în
ultimii 20 de ani, când aceast@ cre}-
tere a fost extrem de rapid@ }i de
alarmant@. Temperatura medie glo-
bal@ a crescut cu 0,6 grade Celsius, în
perioada 1900-1990. Cei mai „fierbin]i”
zece ani au fost înregistra]i dup@ 1990,
constatându-se o cre}tere a tempera-
turii atmosferice, dar }i a m@rilor. Emi-
siile în atmosfer@ ale gazelor cu efect
de ser@ (în special a dioxidului de
carbon, metanului }i oxizilor de azot,
care împreun@ cu alte trei tipuri de

fluoruri, contribuie la instalarea }i inten-
sificarea efectului de ser@, cu urm@ri
dramatice asupra sistemului climatic al
planetei) continu@ s@ creasc@, astfel
încât, pe baza unei logici elementare,
se poate conchide c@ }i o cre}tere a
temperaturii este inevitabil@. Dioxidul
de carbon este cel mai important gaz cu
efect de ser@, datorit@ concentra]iei
ridicate a acestuia în atmosfera tere-
str@. Dioxidul de carbon, prezent, în
2005, într-o concentra]ie de 381
ppm (parts per million) în aerul nos-
tru, se formeaz@ prin arderea com-
bustibililor fosili (c@rbune, petrol sau
gaze naturale), respectiv prin respira]ie.
Acest gaz incolor }i inodor poate absorbi
o parte din razele solare, în spe]@ undele
lungi ale radia]iilor, dar permite razelor
solare de unde scurt@ s@ ating@ su-
prafa]a p@mântului. Comisia Intergu-
vernamental@ pentru Schimbarea Climei
(IPCC) prevede o cre}tere a tempera-
turii medii anuale cuprins@ între 1,4-
5,8°C, în func]ie de cantitatea de
dioxid de carbon prezent@ în atmos-
fer@, pân@ la sfâr}itul acestui secol.
Totalitatea gazelor cu efect de ser@
contribuie la efectul de ser@ natural,
ceea ce ne-a permis s@ tr@im la o
temperatur@ medie de 15 grade Celsius.
Dioxidul de carbon contribuie la acest
efect în propor]ie de 9-26&, ceea ce îl
face indezirabil pentru asigurarea unui
climat propice vie]ii. Modific@ri clima-
tice au existat  pe parcursul existen]ei
planetei, în func]ie de varia]ia concen-
tra]iei de CO2. Speciali}tii estimeaz@
c@, în urm@ cu 300 de milioane de ani,
aceasta se ridica la cel pu]in 1400 ppm.
Totu}i, de circa 420.000 de ani aceast@
concentra]ie de dioxid de carbon nu a
dep@}it niciodat@ valoarea de 381 ppm.
În ultimii 10.000 de ani, concentra]ia
s-a men]inut constant la doar 280 ppm.
Industrializarea, început@ în secolul al
19-lea a modificat îns@ drastic acest
echilibru, concentra]ia crescând cu 1,5-2

ppm anual. Dioxidul de carbon emis
în urma activit@]ii umane r@mâne, în
propor]ie de 50&, în atmosfer@, astfel
încât nu poate fi transformat pe cale
natural@ în biomas@. Motiva]ia? Popu-
la]ia cre}te }i, ca urmare, oamenii au
nevoie de mai mult teren cultivabil, ceea
ce determin@ decimarea vegeta]iei natu-
rale a planetei. Efectul? Capacitatea de
absorb]ie a vegeta]iei scade, ceea ce
determin@ cre}terea concentra]ie de
dioxid de carbon din atmosfer@.
Fenomenul de înc@lzire global@ a climei
a devenit, în ultimul timp, un subiect
intens dezb@tut la nivel mondial. Au
loc întâlniri la nivel înalt, reuniuni ale
speciali}tilor din domeniu, se orga-
nizeaz@ concerte }i alte manifest@ri
care au ca scop trezirea con}tin]ei
generale cu privire la acest subiect.
Rezultatele celor mai multe cercet@ri
conclud c@ nu mai putem continua ca
pân@ acum. Actualul stil de via]@,
mai ales în statele dezvoltate, va con-
duce, în urm@torii o sut@ de ani, la mo-
dific@ri profunde ale climei, fapt ce
se va r@sfrânge asupra tuturor. Chiar
}i o cre}tere a temperaturii medie de
un grad poate avea efecte majore:
topirea ghe]arilor, cre}terea nivelului
m@rilor }i oceanelor, de}ertificarea unor
zone, respectiv lipsa acut@ de ap@. Se
impune, deci, modificarea stilului nostru
de via]@ risipitor. Dac@, în cercetarea
economic@ tradi]ional@, procesele eco-
nomice erau privite doar ca fluxuri cir-
culare în@untrul frontierelor (produc]ie-
consum), ignorând leg@turile strânse }i
sistematice cu procesele aflate dincolo
de aceste frontiere, acum accentul tre-
buie s@ fie pus tocmai pe rela]iile dintre
procesele economice }i mediul încon-
jur@tor. Nu trebuie uitat faptul c@, în ca-
drul procesului economic, în ansamblul
s@u, are loc folosirea resurselor natu-
rale, din consumul c@rora rezult@ un
output format din de}euri }i reziduuri.
Astfel, în aceast@ accep]iune, proce-

sul nu se încheie odat@ cu consumul
bunurilor produse, ci continu@ prin
efectul entropiei, legitate fizic@ intro-
dus@ în economie de Nicholas Geor-
gescu-Roeggen.

Ministerul S@n@t@]ii a elaborat un set
de recomand@ri pentru popula]ie în
caz de canicul@. Iat@ cele mai impor-
tante dintre acestea: 
• Evita]i, pe c$t posibil, expunerea pre-
lungit@ la soare ^ntre orele 11 -18;
• Regla]i aparatul de aer condi]ionat
astfel ̂nc$t temperatura s@ fie cu 5 grade
mai mic@ dec$t temperatura ambiental@;
• Ventilatoarele nu trebuie folosite dac@
temperatura aerului depaseste 32 grade;
• Purta]i p@l@rii de soare, haine lejere }i
ample, din fibre naturale, de culori deschise;
• Pe parcursul zilei, face]i du}uri c@ldu]e,
f@r@ a v@ }terge de ap@;
• Be]i, zilnic, ̂ntre 1,5 - 2 litri de lichide,
f@r@ a a}tepta s@ apar@ senza]ia de
sete. Se recomand@ consumul unui
pahar de ap@ (sau echivalentul aces-
tuia) la fiecare 15 - 20 de minute.
• Nu consuma]i alcool (inclusiv bere sau
vin), deoarece acesta favorizeaz@ deshi-
dratarea }i diminueaz@ capacitatea de
lupt@ a organismului ^mpotriva c@ldurii;
• Evita]i b@uturile cu con]inut ridicat de

cofein@ (cafea, ceai, cola) sau de zah@r
(sucuri, r@coritoare, carbogazoase), deoa-
rece acestea sunt diuretice;
• Consuma]i fructe }i legume proas-
pete (pepene galben, rosu, prune,
castrave]i, ro}ii), deoarece acestea con-
]in o mare cantitate de ap@;
• O doz@ de iaurt produce aceea}i hi-
dratare ca }i un pahar de ap@;
• Evita]i activit@]ile ̂n exterior care nece-
sit@ un consum mare de energie (sport,
gr@din@rit etc).
• Ave]i grij@ de persoanele dependente
de voi (copii, v$rstnici, persoane cu diza-
bilit@]i), oferindu-le, ^n mod regulat,
lichide, chiar dac@ nu vi le solicit@;
• Da]i copilului s@ consume, ̂n mod re-
gulat, lichide proaspete, chiar dac@ aces-
ta nu vi le cere, }i ajuta]i-l s@ le bea;
• Nu l@sa]i niciodat@ copilul singur, chiar
pentru perioade scurte de timp, ^n ma-
}ini sau ^n ^nc@peri prost ventilate;
• Lua]i cu dumneavoastr@ cantit@]i su-
ficiente de ap@, ^n cazul unei depla-
s@ri cu un autovehicul;
• Evita]i s@ scoate]i copilul din cas@, pe
perioada de canicul@, mai ales dac@
este bebelu} (0-12 luni);
• %n cazul ̂n care ie}i]i cu copilul, ̂mbr@-
ca]i-l lejer, chiar dac@ are p$n@ la 9 luni.
• Nu este recomandat sc@ldatul ̂n ap@ rece.
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Pe pia]a bursier@ sibian@, în prima se-
siune a s@pt@mânii, au fost încheiate aproa-
pe 5100 contracte futures }i options
din 925 tranzac]ii, cu o valoare de 20,2
milioane de lei. Conform brokerilor din
pia]@, „evolu]ia pie]ei la termen a fost una
oarecum normal@ pentru aceast@ perioa-
d@ de var@, pia]a fiind destul de lini}tit@.
Întrucât varia]iile înregistrate nu au oscilat
violent in vreo direc]ie, }i investitorii au
fost pondera]i”. Ca de obicei, în situa]ii
de acest gen, speculatorii intra-day au
fost cei care au încercat s@ exploateze
diferen]ele de pre], situa]ie eviden]iat@
}i de num@rul constant al pozi]iilor des-
chise care s-a men]inut la pu]in peste
49.000. Orientarea investitorilor c@tre
produsele disponibile nu a produs sur-
prize, DESIF 5 }i DESIF 2 continuând
s@ domine la nivelul volumului de trans-
fer. Cu 2243 contracte DESIF 5 au fost
primele în top. Scaden]a septembrie a

atras 1734 contracte. Scaden]a decem-
brie a beneficiat de 484 contracte, pre-
]ul de cotare ajungând la 4,905 lei/ac-
]iune. DESIF 5 au fost tranzac]ionate
}i pentru martie }i iunie 2008. DESIF
2 s-au remarcat prin 1866 contracte
orientate în mare m@sur@ c@tre sca-
den]a apropiat@ pentru care au fost
cotate la 3,9951 lei/ac]iune, în u}oar@
urcare, cu doar 0,01 bani. DESIF 2 de-
cembrie  au fost cotate la 4,07  lei/ac-
]iune, în sc@dere cu un  ban. Deriva-
tele pe ac]iunile „B@ncii Transilvania”
au confirmat revenirea la un nivel ridi-
cat de interes, cele aproape 600 con-
tracte încheiate pe aceste active asi-
gurându-le locul trei în clasamentul zilei.
Scaden]a septembrie a dobândit o pon-
dere de  47,5& din totalul rulat pe
DETLV iar scaden]a decembrie a be-
neficiat de o cot@ de circa 46& din
totalul transferat pe acest produs. }i
DEBRK au continuat s@ se men]in@
printre favoritele investitorilor }i prin-
tre derivatele cu o volatilitate mai ridi-
cat@. Ele au fost preferate pentru 236
contracte }i au fost evaluate la 4,37
lei/titlu pentru septembrie }i 4,6549
lei/titlu pentru decembrie, în urma unor
aprecieri de 8, respectiv 1,49 bani.
Încercarea investitorilor de a-}i diver-
sifica strategiile a fost din nou vizibil@,
de aceast@ dat@ în pia]a options call,
unde au primat contractele  DETLV }i
DEBRK. Pentru DEBRK decembrie au
fost încheiate contracte la un  pre] de
exercitare de 4,9 lei/ac]iune cu  o prim@
de 150 lei/contract. 
În }edin]a de mar]i, pre]urile DESIF 2
}i DESIF 5, cele mai lichide dinte de-

rivatele pe SIF-uri tranzac]ionate pe
pia]a derivatelor au crescut, cuantumul
aprecierilor dovedindu-se, chiar dac@
nu a fost unul foarte spectaculos, un
bun catalizator pentru generarea unor
volume consistente pe aceste produse.
De altfel, pia]a în ansamblul ei a ofe-
rit o lichiditate mult în cre}tere fa]@ de
ziua anterioar@. Au fost încheiate 9254
contracte futures }i options din 1637
tranzac]ii iar valoarea rulajului s-a ridi-
cat la peste 40 milioane de lei. Dintre
SIF-uri, cele mai consistente cre}teri
au fost consemnate pe DESIF 3, ele
nefiind îns@ acompaniate de o lichidi-
tate pe m@sura celei a DESIF 2 }i
DESIF 5. Totu}i DESIF 3 au atras 180
contracte iar aprecierile de 9,5 }i 11
bani contabilizate pentru scaden]ele
septembrie }i decembrie au echivalat
cu randamente long de circa 27 }i
31,5&.  Nu toat@ pia]a a fost îns@
verde, existând }i derivate care au
evoluat pe sc@dere. Cu un total de
peste 4300 contracte din 672 tran-
zac]ii, DESIF 5 s-au impus în prefe-
rin]ele investitorilor, ponderea din to-
talul zilei ajungând la 46,5&. DESIF 5
septembrie au atras 3266 contracte.
DESIF 2 si-au men]inut pozi]ia se-
cund@ cu aproape 4000 contracte.
Printre derivatele care au evoluat pe
traseu descendent, s-au aflat DEBRK,
acestea revenind datorit@ celor 337
contracte încheiate pe locul trei în
topul zilei. Tot pe sc@dere s-au înscris
}i DETLV. Sc@derile nu au ocolit nici
segmentul derivatelor futures valutare,
unde au fost realizate 92 contracte pe
raportul leu/euro. 

Randamente spectaculoase 
pentru speculatorii short

Pe fondul sc@derilor agresive ale co-
ta]iilor, pia]a derivatelor a fost miercuri
asaltat@ de speculatorii pe pozi]ii de vân-
zare care au putut marca randamente
spectaculoase. În consecin]@, lichidita-
tea a crescut }i a atins nivelul de 17.269
contracte futures }i options încheiate
din 2286 tranzac]ii. Valoarea echivalen-
t@ volumului a fost }i ea una ridicat@,
cifrându-se la 73,3 milioane de lei adic@
23,5 milioane de euro.  „Semnalele unei
corec]ii majore au fost resim]ite în pia]a
la termen, înc@ de acum câteva zile, fiind
date de investitorii din pia]a op]iunilor
call care }i-au marcat profiturile de pân@
la 900&, în condi]iile în care riscul asu-
mat de cump@r@tori a fost minim, fiind
limitat la prima pl@tit@. Cei care au re-
ceptat corect acest semnal }i au intu-
it sc@derile din sesiunea de miercuri
au putut ob]ine câ}tiguri apreciabile” a
explicat un broker din pia]@. Totodat@,
}i cei care au ini]iat opera]iunilor de
hedging pentru a-}i proteja portofoliile
de ac]iuni au beneficiat din plin de
avantajele acestei strategii. 
Cu aproape 8900 contracte, DESIF 5
au ]inut capul de afi} al }edin]ei, echi-
valentul de 8,9 milioane de ac]iuni
rulate fiind aproape dublu fa]@ de cel
transferat în pia]a spot.  Pentru sca-
den]a septembrie, DESIF 5 au evoluat
între un minim de 4,69 }i un maxim
de 4,84 lei/ac]iune, culoarul de 15 bani
asigurând un randament intra-day de
peste 27&. DESIF 5 septembrie au
fost cotate la 4,7546 lei/titlu, în sc@-

dere cu  11,62 bani. DESIF 5 decem-
brie au fost cotate la 4,8311 lei/ac-
]iune, în sc@dere cu 11,89 bani. Pentru
martie 2008 DESIF 5 au pierdut 7,1
bani }i au ajuns la  4,979 lei/ac]iune.
Printre elementele de remarcat a fost
}i tranzac]ionarea scaden]ei iunie 2008,
pre]ul DESIF 5 suferind o corec]ie de
25 bani, în urma c@rei ajuns la 4,85
lei/ac]iune. 
DESIF 2 au impresionat printr-un vo-
lum de peste 7300 contracte. Cea mai
mare parte dintre acestea au fost rea-
lizate pe scaden]a apropiat@ pentru
care derivatele amintite au oscilat între
4,0215 }i 3,7855 lei/ac]iune, diferen]a
de 23,6 bani echivalând cu un randa-
ment short de peste 52 &. Închiderea
a g@sit DESIF 2 septembrie la o va-
loare de 3,8507 lei/ac]iune, cu un
minus de 17,93 bani. DESIF 2 decem-
brie au fost cotate la 3,96 lei/ac]iune,
aflându-se în sc@dere cu 11 bani, iar
DESIF 2 martie 2008 la 4,18 lei/ac-
]iune, în sc@dere cu 6,88 bani. „Pe
toate scaden]ele tranzac]ionate pentru
DESIF 2 }i 5, nivelul sc@derilor a fost
o adev@rat@ min@ de aur pentru spe-
culatorii short. În acela}i timp, faptul
c@ num@rul pozi]iilor deschise nu a
sc@zut ci din contr@ chiar  crescut în
condi]ii de corec]ii severe, ne arat@ c@
investitorii sunt mult mai calcula]i  }i
s-au convins de utilitatea  utiliz@rii  a
ordinelor de tip stop loss, take profit,
respectiv mai nou introdusele trailing
stop, folosite tot mai frecvent” a
declarat brokerul citat. Cu 428 con-
tracte, DETLV s-au aflat }i ele printre
remarcatele zilei. 

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

[ara arde... }i noi...

Derivatele financiare, surs@ de lichiditate la bursa sibian@

drd. Lia - Alexandra BALTADOR
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Taxele indirecte asigur@ 46% din bugetul Rom$niei 

Vila lui Hadrian din ^mprejurimile Romei

Potrivit raportului „Tendin]ele impozit@rii
în UE“, edi]ia 2007, guvernele care
adopt@ strategia de a muta povara fis-
cal@ pe impozite indirecte sunt motivate
de ra]iuni electorale, întruc$t aceste
impozite sunt mai pu]in “vizibile” pen-
tru contribuabili, însemn$nd c@ sunt per-
cepute ca fiind mai u}or de suportat.
Tendin]a de a pune accentul pe taxarea
indirect@ este o caracteristic@ a celor zece
state care au aderat la Uniune în 2004,
respectiv a celor dou@ integrate în 2007:
Rom$nia }i Bulgaria. Alt@ observa]ie a
exper]ilor europeni este c@ }i procentul
veniturilor fiscale în Produsul Intern Brut
este, de obicei, mai redus în noile state
membre, dec$t în UE-15. În timp ce
Suedia }i Danemarca reu}esc s@ co-
lecteze venituri care reprezint@ peste 50&
din PIB, conduc$nd în clasament, statele
nou-intrate abia ating media UE-27, de
36,9& din PIB, opt dintre acestea av$nd
chiar mai pu]in de 35& din media UE-27.

Coda}a clasamentului

Rom$nia se claseaz@ chiar pe ultimul
loc, între cele 27 de state membre ale

Uniunii Europene, ca pondere a veni-
turilor din taxe }i impozite în PIB, de
numai 28&, cu 9,4& sub media euro-
pean@, în condi]iile în care nivelul de
taxare este, de asemenea, cel mai sc@zut
din UE, potrivit studiului Eurostat, care
evalueaz@ nivelul veniturilor }i structura
acestora în ]@rile UE, pe baza datelor de
p$n@ în 2005, ultimul an pentru care
sunt disponibile informa]ii complete. Pe
ultimele locuri, al@turi de Rom$nia, se
mai afl@, cu ponderi similare, dou@ state
baltice: Lituania }i Letonia.
Pe l$ng@ diferen]ele în capacitatea de a
colecta venituri, statele membre noi se
diferen]iaz@ de cele vechi }i din punctul
de vedere al structurii veniturilor.
Rom$nia se bazeaz@, în cea mai mare
m@sur@, pe taxele indirecte, fiind pe locul
trei în Uniune, ca pondere în PIB a
sumelor atrase din aceste impozite, dup@
Bulgaria }i Cipru.
Taxele indirecte asigur@ 46,3& din totalul
veniturilor bugetului Rom$niei, compa-
rativ cu media UE-27 în 2005, de 39,1&
în total venituri. Taxele directe }i contri-
bu]iile sociale aduc doar 19,1&, respec-
tiv 34,6&. Spre exemplu, nivelul colec-
t@rii din TVA a plasat Rom$nia pe locul
al doilea între ]@rile membre, cu 29&.
Potrivit raportului, rata de colectare în
Rom$nia a r@mas stabil@ în ultimii cinci
ani, înregistr$nd doar oscila]ii modeste.
Taxele indirecte reprezint@ principala
surs@ de formare a veniturilor în majorita-

tea statelor noi membre, în timp ce UE-
15 se bazeaz@, mai degrab@, pe impo-
zitele directe. Studiul remarc@ faptul c@
în statele vechi exist@ un relativ echili-
bru între cele trei surse de venituri
(impozite indirecte, directe }i contribu]ii
sociale) }i pune aceast@ deosebire a
provenien]ei veniturilor, fa]@ de UE-12,
pe seama impozit@rii sc@zute a muncii
}i a capitalului în ]@rile membre noi.

Impozitul pe venit, 
cel mai sc@zut din UE

Nivelul sc@zut al taxelor directe în Ro-
m$nia (venit, profit, capital) are ca efect
}i colectarea într-o propor]ie redus@ în PIB
a veniturilor din aceste impozite, apreci-
az@ studiul. Impozitul pe venit din Rom$nia
este cel mai sc@zut din întreaga Uniune,
al@turi de cele din Slovacia (19&) }i

Estonia (23&). La polul opus se plaseaz@
}apte ]@ri UE care impoziteaz@ venitul cu
peste 50&, pe primele locuri fiind
Danemarca }i Suedia. De altfel, }i impo-
zitul pe profit înregistreaz@ unul dintre cele
mai sc@zute niveluri, clas$ndu-se ca a treia
cot@ între ]@rile UE, dup@ Bulgaria (10&),
Cipru (10&) }i Irlanda (12,5&), în timp
ce Germania, Italia }i Malta au cote de
impozit al profitului de peste 35&.

Rom$nia se bazeaz@, în principal, pe veniturile colectate din taxele indirecte sau pe consum (TVA,
accize, taxe vamale) }i mai pu]in pe cele directe (venit }i profit), la care sunt aplicate cele mai
reduse cote din UE, tendin]@ înt$lnit@ în majoritatea statelor noi membre UE.

Mini}trii de externe ai statelor Uniunii
Europene, reuni]i la Bruxelles, au evaluat
mecanismul de monitorizare a reformelor
din domeniul justi]iei }i agriculturii, imple-
mentate de Rom$nia }i Bulgaria, potrivit
EUexpands. "Subliniind angajamentul Bul-
gariei }i Rom$niei de a rezolva pe deplin
toate problemele r@mase, Consiliul ^ncu-
rajeaz@ cele dou@ state membre s@ con-
tinue eforturile ̂n acest sens }i s@ prezin-
te planuri de ac]iuni, a}a cum precizeaz@
rapoartele, pentru implementarea m@surilor
necesare", se arat@ ̂n documentul final al
reuniunii mini}trilor. Mini}trii au apreciat
c@ mecanismul de cooperare }i verificare
"func]ioneaz@ bine }i contribuie pozitiv la re-
zultatele ob]inute p$n@ ̂n prezent". Rom$nia
}i Bulgaria sunt singurele state membre
ale Uniunii Europene care fac obiectul unei
supravegheri stricte din partea Comisiei
Europene, pe tema reformelor.

Bucure}tiul }i Sofia au fost primite ^n
blocul comunitar, ̂n baza promisiunilor c@
^}i vor actualiza }i consolida sistemul judi-
ciar }i capacitatea administrativ@ de a
absorbi fondurile pentru agricultur@.
Urm@torul raport de evaluare va face
referire la agricultur@ }i va fi publicat ^n
noiembrie. %n cazul ^n care una sau am-
bele ]@ri nu arat@ c@ au capacitatea de a
administra fondurile europene, acestea ar
putea fi reduse cu 25 de procente. De
asemenea, Rom$nia }i Bulgaria trebuie s@
prezinte, anul viitor, rapoarte referitoare la
reforma justi]iei }i lupta ^mpotriva co-
rup]iei, iar evaluarea oficialilor de la
Bruxelles este prev@zut@ pentru iunie 2008.
"Consiliul sus]ine comisia ^n activitatea
important@ pe care o are de realizat }i
asteapt@ urm@toarele rapoarte ale sale",
adaug@ documentul final al reuniunii
mini}trilor.

UE preseaz@ Rom$nia }i Bulgaria s@ continue reformele

Ileana ILIE


