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“Cu c$t sim]i mai mult
c@ e}ti om, cu at$t e}ti
mai asem@n@tor cu zeii”

J. W. Goethe

c my b

c my b

Prima chestiune care sa-
re în ochi, atunci când
r@sfoie}ti proiectul de
buget pe care îl pro-
pune guvernul T@riceanu,
parlamentului, este linia
descendent@ care des-
crie investi]iile în infra-
structur@, atunci când
sunt raportate la PIB.
Diferen]a e mic@ 5,6&

din PIB în 2007, fa]@ de 5,7&, cât ar fi în
acest an, dar e! De la un buget, a}tep]i linii
ascendente, pante care urc@, bare mai mari
decât cele care descriu anul anterior, cifre
mai mari. Atunci când în prezentarea lui
grafic@ apar cifre mai mic, pante descen-
dente sau sincope de evolu]ie, ceva nu e
în regul@. Chestiunea de fond atunci când
apar chiar }i asemenea diferen]e mici este
c@ arat@ o tendin]@, o preocupare, o prio-
ritate. {i pentru un buget, tendin]ele sunt
mai importante decât cifrele. Înc@ o dis-
tinc]ie conteaz@. Procentele spun mai mult
decât sumele generale, pentru simplul mo-
tiv c@ ele arat@ c@ banii sunt limita]i, sunt
atâ]ia cât sunt }i cheltuirea lor presupune
stabilirea de priorit@]i. 

Care sunt priorit@]ile bugetare pentru
2008, dac@ transporturile nu par a fi?
Oricât ar vrea s@ ne spun@ guvernul c@
suma alocat@ pentru 2008 este mai mare
decât cea din 2007, cre}terea aloc@rii este
sub media cre}terii economice anuale.
Despre ce prioritate e vorba, atunci? Poate
doar aceea a utiliz@rii rapide a unor bani pe
proiecte multianuale, care s@ aib@ ca rezul-
tat apari]ia unor drumuri bune, lungi, late,
}i rezistente. {i acestea nu se fac într-un
an, nici în doi, }i la necesit@]ile române}ti
încurc@turile se pot anticipa de pe acum. 
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…M@ aflu în Fran]a, la Universi-
tatea din Rennes 1, I.U.T.-G.E.A., debu-
tând }i aici un nou an de cursuri }i de
cercetare. Lucrez cu studen]ii din anul
I }i II, pe care îi g@sesc dornici s@ afle
cât mai multe, cu prec@dere din spa]iul
economic est }i central european, dar
}i din cel mondial. Dar nu despre aces-
te lucruri voi scrie; sunt chestiuni strict
profesionale la care m@ voi referi, poate,
cu alte prilejuri. Voi urm@ri, îns@, s@
redau atmosfera de la Rennes, atmos-
fera din Fran]a, reverbera]ii, aici, europe-
ne }i mondiale, în acest octombrie mai

cald decât în al]i ani, ceea ce pe ter-
men scurt este bine, dar pe termen
lung este r@u de tot. A}adar, „detalii de
octombrie” din frumoasa capital@ a
Bretaniei, dintr-unul dintre cele mai fer-
mec@toare ora}e fran]uze}ti…

Printre cele mai importante pro-
bleme, aflate în dezbaterea opiniei publi-
ce din ]ara Coco}ului galic, se num@r@
cele din domeniul economico-social, cele
din domeniul mediului – de altfel, nu
se traseaz@ vreo linie de frontier@ între
cele dou@ teme – iar, în aceste zile, în
mod deosebit rugbi-ul }i fotbalul. 
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Ca }i cum via]a pe planeta noastr@ (înc@) albastr@ nu ar fi
fost, oricum, destul de zbuciumat@ din pricina problemelor pe
care }i le creeaz@ singur omul, de o vreme, a mai ap@rut o
amenin]are de mari propor]ii, despre care se vorbe}te tot mai
des }i cu tot mai mult@ îngrijorare: înc@lzirea global@ (planetar@),
ca efect direct al polu@rii mediului prin emisii de gaze cu efect
de ser@. S@mân]a neagr@ a spaimei a fost aruncat@, pentru prima
oar@ în lume, cu dou@ decenii în urm@ când, mai întâi timid }i
doar prin paginile revistelor de specialitate, mai apoi, n@valnic }i
prin toate canalele mass-media, a r@zb@tut ecoul unei descoperiri
apocaliptice: stratul protector de ozon al P@mântului, cel care
ap@r@ VIA[A de radia]iile nocive ale Cosmosului, are o fisur@.
Bineîn]eles c@ savan]ii s-au pus pe m@surat, pe strâns date }i
elaborat interpret@ri. Prima constatare: afectarea dramatic@ a
„scutului” de ozon al planetei este consecin]a direct@ a acti-
vit@]ilor iresponsabile ale omenirii îns@}i – dezvoltarea unor
industrii puternic poluate, folosirea pe scar@ global@ a unor com-
bustibili nocivi }i a unor substan]e chimice (hidro-cloro-fluoro-
carburi) care d@uneaz@ stratului de ozon, ritmul nebunesc al
defri}@rilor, degrad@rii solurilor }i al incendiilor devastatoare în
tot mai numeroase zone ale lumii.

A doua constatare: au început s@ abunde }tirile senza]ionale
cu privire la evolu]ia }i viitorul sumbru al umanit@]ii, iar opinia
public@ mondial@ a devenit din ce în ce mai sensibil@ la infor-
ma]iile de acest gen care, de regul@, sunt extrem de pesimiste.
Dori]i câteva mostre? 
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dr. Sorin BURNETE

Procapitalism 
}i antiamericanism 

în Europa (I)
Ideea din titlu mi-a fost sugerat@ de un recent articol

publicat în Financial Times, în care autorul analiza rezultatele
unui sondaj de opinie efectuat, în luna septembrie 2007, în câte-
va ]@ri din Europa occidental@, în scopul determin@rii a}tept@rilor
publicului cu privire la perspectivele economice ale ]@rilor res-
pective (}i ale Europei, în general), în prima jum@tate a secolu-
lui XXI. Întreb@rile au gravitat în jurul a dou@ chestiuni majore:
(1) viitorul economic al ]@rii celui chestionat (}i implicit, al
Europei), în contextul transform@rilor globale contemporane }i
schimb@rii raporturilor de for]e pe plan global; (2) viabilitatea
modelului economic din ]ara subiectului. Spre exemplu, referitor la
prima chestiune, una din întreb@ri suna astfel: ”Sunte]i optimist,
pesimist sau neutru în ce prive}te viitorul economic al ]@rii d-
voastr@?”. Francezii, spaniolii, italienii }i chiar reziden]ii SUA s-au
ar@tat mai degrab@ sceptici sub acest aspect, singurii mai încre-
z@tori fiind germanii. Iar la întrebarea ”Crede]i c@ economia euro-
pean@ va putea concura eficient cu economiile în ascensiune ale
Chinei }i Indiei?”, gradul de neîncredere s-a ar@tat a fi înc@ }i
mai mare: peste dou@ treimi din francezii chestiona]i au r@spuns
negativ. În celelalte ]@ri, ponderile pesimi}tilor au fost ceva mai
mici, dar oricum, mai mari decât ale celor care au spus ”da”. 

Dan POPESCU
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Cu atât mai mult cu cât prior-

it@]ile merg spre sectorul feroviar, la
rândul s@u neglijat de ani buni în
ceea ce prive}te investi]iile. }i dac@ e
s@ se caute priorit@]ile unui guvern
liberal, tocmai aceast@ asociere }o-
cheaz@. Guvernarea în România este
mereu nevoit@ s@ fac@ serii de com-
promisuri social democrate din care
nu încearc@ s@ ias@ }i pe care le
consider@ dezideologizate. Sunt alo-
c@ri fire}ti pân@ la un punct, nefire}ti
atunci când se contruiesc strategii
doar de moment }i nu de perspec-
tiv@. De fapt, bugetul poate fi îm-
p@r]it în doua tipuri de cheltuieli.
Unele care sunt bani de consum pur
}i simplu, care nu generez@ alte ven-
ituri, nici la a doua mân@ }i altele
care pe un lan] al investi]iilor ajung
la un moment dat s@ poat@ fi gener-
atoare de al]i bani, direct sau mai
degrab@ indirect. Din prima categorie
fac parte cheltuielile sociale, cele
legate de ap@rare }i ordine public@.
Din a doua categorie fac parte acele

categorii de cheltuieli pentru trans-
porturi, de exemplu, de care vorbea,
investi]iile, ba chiar }i cheltuielile le-
gate de educa]ie pot intra în aceast@
categorie pentru c@ un sistem edu-
ca]ional puternic poate duce la cre}-
terea unei calific@ri profesionale de
baz@ capabil@ în timp de a aduce
acea valoare ad@ugat@ în economie
care poate fi transcris@ în venituri
bugetare suplimentare. La limit@, chiar
}i investi]iile în mediu }i s@n@tate au
aceast@ capacitate indirect@ de a con-
tribui la un moment dat la ob]inerea
de venituri prin efectele pe termen
lung pe care le pot avea asupra for-
]ei de munc@, a condi]iilor de lucru.
Cu 11,9& din PIB alocat asisten]ei
sociale, guvernul actual ajunge la
performan]a celui mai darnic guvern
în ce prive}te domeniul social }i acest
lucru vine dup@ evident dup@ asu-
marea cre}terii pensiilor, o cre}tere
„multianual” dac@ ]inem cont }i de
promisiunea legiferat@ pentru anul
2009. Linii progresive, ascendente se
v@d la educa]ie }i s@n@tate, dou@ do-
mnii care întâi cheltuiesc bani }i abia
dup@ ani îi întorc într-o form@ sau

alta. La educa]ie sunt promi}i pentru
prima dat@ 6& din PIB. Adic@, vreo
26,5 mld de lei în timp ce la
s@n@tate 20 de miliarde (4,5&). Su-
me interesante, ridicate, substan]iale.
Discu]ia cea mai important@ ]ine
atunci de capacitatea de a transfor-
ma procentele în cifre, de a respec-
ta promisiunile. Asigurarea veniturilor
bugetare pentru 2008 este cea mai
controversat@ chestiune în privin]a
bugetului. Dac@ procentele sunt o
chestiune de asumare, de definire de
priorit@]i }i chiar de ideologie, asigu-
rarea veniturilor este una de realism,
capacitate managerial@ }i perfor-
man]@. }i aici încep suferin]ele }i
semnele de întrebare. Guvernul con-
teaz@ pe 174,2 miliarde de lei, cu
21& mai mult în 2008 decât în
2007. E o sum@ imens@ fa]@ de anul
acesta, un an în care guvernul con-
sider@ c@ va avea colect@ri de 36,9&
din PIB, dup@ ce acum un an colec-
ta pu]in peste 31&! S@ se fi a}ezat
economia româneasc@ atât de bine
încât disciplina fiscal@ }i cre}terea eco-
nomic@ s@ aduc@ anul viitor aproape
40& din PIB ca venituri bugetare?

Procentul este unul de stat matur,
disciplinat, eficient. E un procent de

Germania! În condi]iile în care agri-
cultura r@mâne nefiscalizat@, locul de

munc@ prea scump, fiscul înc@ greoi, ve-
nituri la negru numeroase, cota unic@
joas@, 40 de procente din PIB adunate
pe buget ar însemna un miracol.  

Frauda cu carduri la automatele
bancare a devenit o preocupare major@
pentru domeniul bancar. 

În câteva ]@ri din lume, frauda la
automatele bancare a devenit o pro-
blem@ important@ }i au fost adoptate
m@suri }i proceduri, cu scopul de a
preveni }i limita consecin]ele acesteia.
Este foarte probabil ca acest tip de
fraud@ s@ migreze din ]@rile în care
m@surile de combatere au fost imple-
mentate, în ]@rile care nu au întreprins
înc@ nimic în acest domeniu.

Principalele metode de fraud@ cu
c@r]i de credit, la automatele bancare:
a). Aflarea PIN-ului.

Infractorul ob]ine PIN-ul, fie prin
supravegherea de]in@torului de card, în
momentul în care acesta introduce
PIN-ul la automatul bancar, fie utilizând
un circuit video închis. Datele cardului
sunt ob]inute ulterior, prin tehnica de
copiere a benzii magnetice (skimming)
sau din informa]iile tip@rite pe chi-
tan]ele eliberate de ATM.
b). Frauda între cunoscu]i/membrii familiei.

O persoana cunoscut@ de]in@to-
rului de card intr@, cu sau f@r@ con-
sim]@mântul acestuia, în posesia car-
dului }i a PIN-ului }i utilizeaz@ cardul
pentru tranzac]ii de retragere de nu-
merar. De]in@torul de card contest@
ulterior tranzac]iile, la primirea extrasu-
lui de cont de la banc@.
c). Furtul cardului.

Un card este furat de la un de]i-
n@tor care a scris PIN-ul pe spatele
cardului sau care p@stra PIN-ul în por-
tofel. Pân@ în momentul în care cardul
este raportat ca furat/pierdut de c@tre
de]in@tor }i blocat în sistemul de au-
torizare al b@ncii, infractorul are acces
la contul de card.
d) Cardul retras din ATM.

Infractorii opereaz@ adesea în gru-
puri de câte doi sau trei }i au drept
]int@ de]in@tori de card vulnerabili, cum
ar fi persoanele în vârst@, care utili-
zeaz@ automatele bancare.

De]in@torul de card este abordat,
eventual într-o limb@ str@in@, de c@tre
infractori care pretind c@ nu }tiu s@ fo-
loseasc@ ATM-ul sau care încearc@ s@-i
distrag@ aten]ia (solicitând informa]ii etc.).

În timp ce aten]ia de]in@torului de
card este distras@ de c@tre unul dintre
infractori, un altul ap@s@ tasta “cancel”
}i retrage, nev@zut de de]in@tor, cardul
din automat. O dat@ anulat@ tranzac]ia,
infractorii permit de]in@torului, care este
convins c@ are cardul în ATM, s@ con-
tinue tranzac]ia.

În momentul în care constat@ c@
nu se înt$mpl@ nimic, de]in@torul devi-
ne confuz. Infractorii se gr@besc s@ men-
]ioneze c@ }i ei au fost confrunta]i cu
o problem@ similar@ }i îi sugereaz@ de-
]in@torului s@ introduc@ înc@ odat@ PIN-ul.

De]inatorul este convins s@ con-
tinue tranzac]ia, fiind supravegheat cu
aten]ie de c@tre infractori. Din nou nu
se întampl@ nimic }i de]in@torul pre-
supune c@ automatul bancar a re]inut
cardul }i pleac@, l@sând infractorii în po-
sesia cardului }i PIN-ului.
e). Blocarea mecanismului de eliberat
bancnote.

Infractorii ini]iaz@ la ATM o tran-
zac]ie de retragere de numerar de mic@
valoare. În momentul în care dis-
penserul de bancnote s-a deschis,
infractorul las@ o bancnot@ sau intro-
duce o bucat@ de carton în dispenser.
ATM-ul extrage suma solicitat@ din
casete }i o transmite c@tre dispenser.
Sesizând c@ exist@ un obiect în dis-
penser, ATM-ul se închide }i transmite
un cod de eroare la calculatorul cen-
tral care anuleaz@ tranzac]ia. Infractorul
deblocheaz@ dispenserul, ridic@ nume-
rarul }i continu@ s@ fac@ tranzac]ii de
acest gen care, datorit@ codului de
eroare transmis de ATM, nu sunt de-
bitate din contul s@u de card.

Ca modalitate de prevenire, tre-
buie identificat codul de eroare gene-
rat de ATM }i excluderea acestui cod
pentru anularea tranzac]iilor.
f). Retragerea de numerar cu blocarea
senzorului dispenserului.

Infractorul solicit@ la automat su-
ma maxim@ pentru o tranzac]ie. Tran-
zac]ia este aprobat@ }i numerarul este
retras din casete }i transportat c@tre
fanta dispenserului. Jaluzeaua care
acoper@ fanta se deschide }i infractorul
introduce un obiect care s@ blocheze
trecerea numerarului de senzorul dis-
penserului. Dispenserul transmite un
cod de eroare la calculatorul central
care ini]iaz@ anularea tranzac]iei în con-
tul de]in@torului. Infractorul ridic@ nu-

merarul }i continu@ frauda.
Ca modalitate de prevenire, trebuie

identificat codul de eroare generat de
acest tip de fraud@ }i setarea sistemu-
lui pentru a nu procesa anularea tran-
zac]iei în contul clientului.
g). Retragerea de bancnote din pa-
chetul eliberat de ATM.

Infractorul ini]iaz@ o tranzac]ie pen-
tru suma maxim@ eliberat@ de automat.
C$nd numerarul este eliberat de au-
tomat, infractorul extrage bancnotele
din centrul pachetului, l@sând prima }i
ultima bancnot@. ATM-ul detecteaz@
cele dou@ bancnote }i transmite un
cod de eroare la calculatorul central
care anuleaz@ întreaga sum@ în contul
clientului, de}i infractorul a luat cea
mai mare parte a sumei.

Modalitatea de prevenire este iden-
tic@ cu cea prev@zut@ la litera f).
h). Calul troian.

Infractorul creeaz@ un ATM fals,
unde de]in@torii de bun@ credin]@ intro-
duc cardul }i PIN-ul. Informa]iile de pe
banda magnetic@ }i PIN-ul sunt cap-
turate electronic }i ulterior utilizate pen-
tru producerea de carduri false.
i). Metoda libanez@ (Libanese loop).

Infractorul introduce o bucat@ de
film transparent în cititorul de card al
ATM-ului }i a}teapt@ ca un client s@
introduc@ cardul pentru efectuarea unei
tranzac]ii. Filmul blocheaz@ cardul în
automat, iar infractorul supravegheaz@
de]in@torul în timp ce introduce PIN-ul.
Dup@ ce clientul pleac@, infractorul re-
trage filmul care a blocat cardul în ATM
}i intr@ în posesia cardului. Având cardul
}i PIN-ul, efectueaz@ tranzac]ii la ATM.
j). Circuit închis TV de mare rezolu]ie.

Infractorii instaleaz@ un circuit în-
chis TV, ascuns, care înregistreaz@
datele embosate pe card }i PIN-ul.
Aceste date sunt ulterior utilizate pen-
tru producerea cardurilor false.
k). Blocarea eliber@rii de numerar.

Infractorii lipesc fanta dispenseru-
lui sau introduc un obiect care impie-
dic@ eliberarea bancnotelor. Dup@ ple-
carea de]in@torului, infractorul îndep@r-
teaz@ obstacolul }i intr@ în posesia nu-
merarului.
l). A}ezarea pe tastatura ATM-ului a
unei folii speciale

Aceast@ folie este folosit@ pentru
aflarea PIN, pe ea r@mânând imprimat
num@rul pe care detin@torul de card l-

a format pentru retragerea de nume-
rar. Pentru aceast@ modalitate, este ne-
cesar ca f@ptuitorii s@ supravegheze în-
deaproape ATM-ul }i s@ intervin@ dup@
fiecare tranzac]ie.
m). Organizarea de licita]ii frauduloase.

Clien]ii particip@ la licita]ii, puter-
nic mediatizate, de bunuri cu pre]uri
convenabile. La intrarea în sediu, clien-
]ilor li se solicit@ cardul, pentru a fi tre-
cut printr-un terminal cu cititor de
band@ magnetic@, care pare a fi un
POS, }i s@ introduc@ PIN-ul. Explica]ia
oferit@ este aceea ca în eventualitatea
în care clientul se va decide s@
cumpere ceva, durata tranzac]iei va fi
sensibil redus@ astfel. Ulterior, datele
stocate în terminal sunt folosite la pro-
ducerea cardurilor false.

Contrafacerea }i falsificarea c@r-
]ilor de credit se afl@ într-o faz@ de în-
ceput la noi în ]ar@, dar pe plan mon-
dial a c@p@tat propor]ii îngrijor@toare,
pagubele create fiind de ordinul zecilor
de miliarde de dolari, anual.

În loc de concluzii:
Banii sunt sângele economiei. Un

adev@r istoric ce transcede toate epo-
cile istorice }i toate sistemele econo-
mice }i politice.

Nu cu mult timp în urm@, când
o banc@ descoperea c@ este victima
unei fraude, încerca s@ p@streze confi-
den]ialitate, nef@când publice detalii
despre paguba suferit@ }i încerca s@
refac@ pierderile din rezervele proprii.
Evident, c@ sub impactul transform@-
rilor legislative, economice, sociale }i
nu în ultimul rând tehnice, b@ncile au
fost obligate s@ colaboreze cu organisme-
le implicate în lupta împotriva fraudei.

Pe plan mondial dezvoltarea pie-
]ei cardurilor }i expansiunea tot mai
evident@ a Internetului faciliteaz@ pe
lâng@ efectele benefice de necontestat
}i apari]ia unei largi palete de activit@]i
infrac]ionale stimulate }i de aparentul
anonimat oferit de mediul electronic }i
posibilitatea redus@ de descoperire }i
pedepsire a f@ptuitorilor.

Pentru contracararea acestor fapte
}i evitarea producerii pagubelor sau
recuperarea acestora se impune luarea
unor m@suri speciale de prevenire }i
pedepsire în care s@ fie implicate pe
lâng@ institu]iile de aplicare a legii }i
organismele financiar-bancare ,comer-
cian]ii }i clien]i.

Dan SUCIU

Bani pentru 2008

FRAUDA CU CARDURI LA AUTOMATELE BANCARE
ec. drd. Daniela PETRA{CU

Palatul Victoria, sediul Guvernului, Bucure}ti
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Anul acesta, Comitetul Nobel, cu se-
diul în Oslo, a decis ca Premiul pen-
tru Pace s@ fie împ@r]it, în dou@ p@r]i
egale, între Grupul Interguvernamen-
tal pentru Schimbarea Climei (IPCC)
}i Al Gore, vicepre}edinte al S.U.A. în
perioada pre}edin]iei lui Bill Clinton
(1993-2001), „pentru eforturile de-
puse în elaborarea }i diseminarea de
cuno}tin]e cu privire la efectele acti-
vt@]ii umane asupra schimb@rilor cli-
matice }i pentru ini]ierea unor m@suri
necesare pentru a combate aceste
modific@ri”, dup@ cum afirma direc-
torul acestui comitet, Ole Danbolt
Mjoes. Înmânarea premiului va avea
loc, în cadrul unei ceremonii, la 10
decembrie, la Oslo.  

Grupul Interguvernamental ONU
pentru Schimb@ri Climatice (IPCC) a
fost înfiin]at@, în 1988, de c@tre Orga-
niza]ia Meteorologic@ Mondial@ (WMO)
}i Programul Na]iunilor Unite pentru
Mediu (UNEP). Rolul IPCC este de a
evalua, într-o maniera obiectiv@ }i tran-
sparent@, informa]iile }tiintifice, tehnice
}i socio-economice relevante, în vede-
rea în]elegerii bazelor stiin]ifice ale ris-
curilor induse de efectele antropoge-
nice ale dezvolt@rii, efectele poten]iale
induse de schimbarea climei }i op]iuni
de adaptare }i diminuare a acestora. În
acest sens, au fost elaborate trei ra-
poarte de evaluare a st@rii de fapt, cel
de-al patrulea urmând s@ fie finalizat,
în cadrul unei întâlniri plenare, luna vii-
toare, la Valencia, unde se va adop-
ta cel de-al patrulea volum al rapor-
tului „Climate Change 2007”.  

Primul raport a fost finalizat în
anul 1990 }i a avut un rol important
în semnarea Conven]iei Cadru privind
Schimb@rile Climatice a Na]iunilor Unite
(UNFCCC), intrat@ în vigoare în anul

1994. Cel de-al doile raport, publicat în
1995, a pus la dispozi]ie informa]iile
necesare negocierilor care s-au finali-
zat cu adoptarea Protocolului de la
Kyoto (1997). În anul 2001, s-a dat pu-
blicit@]ii cel de-al treilea raport IPCC,
care este utilizat ca punct de referin]@
pentru Conferin]ele P@r]ilor UNFCC.  

IPCC este condus, din anul 2002,
de domnul Rajendra Pachauri }i cu-
prinde în structura sa 3 grupuri de
lucru, care reunesc cei peste 2500 de
speciali}ti în domeniu: 

Grupul de lucru I (WG1) pentru
evaluarea aspectelor }tiintifice referi-
toare la sistemul climatic }i modifi-
carea climei; 

Grupul de lucru II (WGII) pen-
tru evaluarea vulnerabilit@]ii sisteme-
lor socio-economice }i naturale la schim-
barea climei, consecin]ele pozitive }i
negative ale schimb@rii climei }i op]iuni
pentru adaptarea la aceste modific@ri; 

Grupul de lucru III (WGIII), care
evalueaz@ op]iunile pentru limitarea emi-
siei gazelor cu efect de ser@.

Al Gore a desf@}urat o activi-
tatea intens@ de promovare }i con-
}tientizare a impactului modific@rilor
climatice }i a solu]iilor de combatere
a acestora. În acest sens, a lansat un
film-avertisment, intitulat „An Uncon-
vinient Truth” (Un adev@r incomod),
regizat de Davis Guggenheim. Aceast@
pelicul@ prezint@ o adev@rat@ „crucia-
d@” în direc]ia stop@rii înc@lzirii globa-
le ale climei. Filmul, câ}tig@tor a dou@
premii Oscar, are menirea de a dez-
v@lui miturile }i concep]iile gre}ite cu
privire la acest subiect, înainte de a
fi prea târziu. Largul public poate afla,
într-un mod accesibil }i u}or de în-
]eles, despre „urgen]a planetar@”, des-
pre urm@rile catastrofice pe care înc@l-
zirea continu@ a globului p@mântesc
le poate produce. Se vorbe}te acolo
despre topirea ghe]arilor, care va atrage
dup@ sine moartea ur}ilor polari, prin
înfometare }i înec, despre topirea z@-
pezilor de pe muntele Kilimandjaro
(5895 m în@l]ime), dar }i din Alpi,
despre de}ertificarea Africii si despre
dispari]ia pe}tilor din Atlantic, în cel
mult 40 de ani (!), ceea ce va afecta
întreg ecosistemul. Al Gore declara,
cu acel prilej, c@ to]i suntem vinova]i
de aceasta înc@lzire global@. Cre}terea
concentra]iei atmosferice de dioxid de
carbon }i a celorlalte gaze cu efect

de ser@ are ca urmare o mai mare ca-
pacitate de captare a c@ldurii solare,
ceea ce conduce la cre}terea tempera-
turii globale. Dac@ procesul de înc@l-
zire global@ a climei va continua la fel
ca pân@ acum, sus]ine Gore, “atunci
vor ajunge sub ap@ Shanghaiul, Ban-
gladeshul, Manhattanul }i San Fran-
sisco“, prin topire ghe]arilor. El spune
c@ numai o schimbare fundamental@ a
stilului de via]@ contemporan mai poate
salva ceva, pledând pentru oprirea
imediat@ a desp@duririlor }i pentru în-
locuirea carburan]ilor poluan]i cu ener-
gie vie (eolian@, solar@ etc).  

Un alt eveniment în care s-a im-
plicat Al Gore a avut loc în data de
07.07.2007, când s-a desf@}urat cel
mai mare concert de binefacere din
toate timpurile. Obiectivul acestei ma-
nifest@ri a fost de a sensibiliza opinia
public@, de pe întreg mapamondul, cu
privire la schimb@rile climatice. Astfel,
s-a încearcat ini]ierea unei mi}c@ri glo-
bale de combatere a fenomenului de
înc@lzire a climei. Concertele desf@-
}urate, timp de 24 de ore, în nou@
ora}e, de pe toate continentele (New

York, Sydney, Tokio, Shanghai, Johan-
nesburg, Rio de Janeiro, Londra }i
Hamburg) au avut o audien]a de peste
2,5 miliarde de persoane. Veniturile
ob]inute vor fi utilizate pentru finan-
]area unor proiecte realizate de orga-
niza]ia "Alliance for Climate Protection",
sus]inut@ de fostul vicpre}edinte al
SUA, Al Gore, dar }i a altor organi-
za]ii de protec]ie a mediului înconju-
r@tor. Al Gore a afirmat c@ jum@tatea
din premiul care îi revine, (jum@tate
din 1,56 miliarde de dolari!) va fi
donat@ acestei funda]ii. 

Mesajul este clar: nu ne putem
permite s@ abord@m înc@lzirea global@
ca pe o problem@ politic@, ci ea tre-
buie perceput@, de c@tre întreaga civi-
liza]ie uman@, ca o provocare moral@.
Angajamentul pe care organizatorii
Live Earth l-au propus sus]in@torilor
cuprinde 7 puncte: 
� De a solicita ca ]ara proprie s@
semneze un tratat interna]ional în ur-
m@torii doi ani, care s@ determine
reducere emisiilor de gaze cu efect
de ser@ cu 90&, în statele industriali-
zate }i cu peste 50&, la nivel mon-
dial, astfel înc@t genera]ia urm@toare
s@ poat@ mo}teni un p@mânt s@n@tos; 
� De a lua m@suri individuale pentru
a solu]iona criza climatic@, prin re-
ducerea polu@rii personale cu CO2; 
� De a lupta pentru ini]ierea unui
moratoriu privind construirea de noi
facilit@]i de generare a energiei, prin
arderea de c@rbune, care nu dispun
de dot@ri cu dispozitive capabile s@
asigure captarea }i depozitarea bioxi-
dului de carbon; 
� De a ini]ia m@suri de cre}tere sub-
stan]ial@ a eficien]ei energetice în locuin-
]@, la locul de munc@, în }coal@, în locu-
rile de cult }i a mijloacelor de transport;
� De a lupta pentru elaborarea unor
legi }i politici care sus]in utilizarea
surselor de energie regenerabil@ }i de-
termin@ reducerea dependen]ei de pe-
trol }i c@rbune; 
� De a planta noi arbori }i de a m@
al@tura altora în vederea prezerv@rii }i
protej@rii p@durilor; }i 
� De a cump@ra produse de la com-
paniile }i de a sus]ine liderii care
împ@rt@}esc angajamentul meu de a
solu]iona criza climatic@ }i de a con-
strui o lume durabil@, echitabil@ }i
prosper@ pentru secolul 21. 

De}i desemnarea lui Al Gore nu
a reprezentat nici o surpriz@, el fiind

considerat unul dintre favori]ii celor
nominaliza]i, totu}i pozi]iile unor ofi-
cialit@]i legate de aceasta au fost di-
ferite. Astfel, secretarul general al
ONU Ban Ki-moon sus]ine c@ “Gore
este un exemplu pentru rolul crucial
pe care indivizii }i societatea civil@ îl
pot juca în încurajarea unor r@spun-
suri multilaterale asupra unor chestiu-
ni globale.” O alt@ pozi]ie sus]ine pre-
}edintele Cehiei. Vaclav Klaus, un
sceptic al existen]ei modific@rilor cli-
matice induse de om, a afirmat c@
este “oarecum surprins” de aceast@
nominalizare, deoarece leg@tura dintre
activit@]ile acestuia }i pacea global@
este neclar@.” Dac@ ne amintim c@, în
urma inunda]iilor provocate de uraga-
nul Katrina au existat peste 250.000
de refugia]i climatici, ne putem imagi-
na amploarea acestei noi categorii so-
ciale la nivel mondial. De altfel, în funda-
mentarea deciziei s-a pornit de la pre-
misa c@ modific@rile climatice pot deter-
mina migra]ii de scar@, ceea ce ar con-
duce la cre}terea competi]iei pentru re-
surselel p@mântului, fapt ce ar cre}te
probabilitatea declan}@rii unor conflicte
violente, în interiorul }i între state. 

Al Gore a afirmat c@ accept@
acest premiu în numele tuturor celor
care au muncit pentru a promova me-
sajul ce vizeaz@ aceast@ “urgen]@ pla-
netar@”, în timp ce Pachauri a sus-
]inut c@ premiul reprezint@ “o recu-
noa}tere a contribu]iei aduse de lu-
mea }tiin]ific@”. Amintim c@ premiul
Nobel pentru Pace a revenit, anul tre-
cut, lui Muhammad Yunus }i B@ncii
Grameen, care au contribuit la dezvol-
tarea economic@ }i social@ prin acorda-
rea unor împrumuturi persoanelor s@race.

Prin desemnarea lui Al Gore }i
a IPCC-ului ca laurea]i ai Premiul No-
bel pentru Pace, comitetul norvegian
aduce o contribu]ie în concentrarea
aten]iei publice }i a factorilor de de-
cizie asupra uneia dintre cele mai grave
probleme ale omenirii. Se impun mo-
dific@ri în comportamentul cotidian al
oamenilor }i al statelor. Astfel, ]@ri
precum SUA, China, India }i cele 2,8
miliarde de locuitori ai acestor zone
care provoac@ cele mai mari cantit@]i
de gaze cu efect de ser@ vor trebui
s@ ia parte la efortul global de a „cu-
r@]a” atmosfera. Este momentul s@ tre-
cem la ac]iune acum, înainte ca modi-
fic@rile climatice s@ dep@}easc@ posi-
bilit@]ile umanit@]ii de a le controla.

drd. Lia - Alexandra BALTADOR

Premiul Nobel pentru... clim@



Iat@, ast@zi este mar]i, 16 octom-
brie, iar mâine, pre}edintele Fran]ei, Ni-
colas Sarkozy, va ]ine o conferin]@ de
pres@ extraordinar@, privitoare la „refu-
zul mizeriei”, la „s@r@cie }i la cum – se
sper@ – va fi ea eradicat@ în Fran]a”,
într-un viitor relativ apropiat. Un ele-
ment fundamental astfel îl constituie, în
opinia pre}edintelui Fran]ei, o dezvolta-
re tot mai profitabil@ a produc]iei, acti-
vit@]ilor, serviciilor, care s@ absoarb@ }i
s@ remunereze for]a de munc@, deopo-
triv@ cu ac]iunile care s@ permit@ inte-
grarea sau o bun@ reinser]ie a celor ce
nu î}i afl@ sau î}i afl@ foarte greu, doar
pentru perioade scurte, un loc de
munc@. Deficitul bugetar prev@zut în li-
mita unor procente acceptabile din PIB
nu apare îns@ corelat cu o cre}tere
economic@ corespunz@toare, ceea ce
ridic@ semne de întrebare în realizarea
unor proiecte }i acute, dar }i cu
„b@taie” mai lung@. Oricum, din ceea ce
se }tie, este aproape sigur, c@ mâine,
Sarkozy va pune accentul pe „sfâr}itul
frazelor }i incanta]iilor” }i pe înlocuirea
lor cu m@suri }i fapte precise.

Tot în „balan]a socialului”! se afl@
„regimurile speciale” pentru unii pen-
sionari, în sensul de a cre}te }i pentru
ace}tia anii de cotiza]ie, în mod progre-
siv pân@ la 40 de ani, cu amplificarea,
desigur, a procentelor de pensie. Se
v@desc, totu}i, câteva probleme. Pe de
o parte, a}a cum se afirm@, „niciodat@,
o bun@ parte din opinia public@ nu a
fost atât de convins@ de necesitatea de

a corija cea mai flagrant@ inegalitate a
francezilor în fa]a pension@rii: anii de
cotiza]ie”. Relativ pu]ini sunt cei care
cred, de pild@, c@ munca celor de la
c@ile ferate – beneficiari, }i ei, printre
al]ii, pân@ acum, de mai pu]ini ani de
cotiza]ie – este mai penibil@, mai „grea”
decât cea a unei infirmiere sau a unei
casieri]e de la un supermarket. Lupta
cu sindicatele respective care „nu con-
simt s@ fac@ pa}i înapoi” este îns@ difi-
cil@. Greve, de exemplu. Lucr@torii de la
c@ile ferate fac grev@ joi, tot atunci
fiind suspendate }i spectacolele de la
Comedia Francez@ }i de la Opera Fran-
cez@, arti}tii de aici având, pân@ acum,
}i ei, un „regim special” de cotizare.
Guvernul, deci, trebuie „s@ avanseze pe
un teren în mod singular favorabil”,
propunând strategii flexibile, oportu-
nit@]i de alt@ natur@, comparativ cu cele
oficial contestate etc. Referindu-ne tot
la cei de la calea ferat@, ace}tia ur-
meaz@ s@ p@streze ca referin]@ la calcu-
lul pensiei, ca }i pân@ acum, ultimele
6 luni lucrate.

{i înc@: trebuie luat@ în calcul, în
mod ra]ional, pentru viitorii pensionari,
speran]a lor de via]@, altminteri ampli-
ficarea anilor de cotizare s-ar putea
interpreta – ceea ce presa francez@ deja
subliniaz@ – doar ca o nedorit@ „}me-
cherie” a statului de a lua cât mai mult
}i de a da mai pu]in… Într-o alt@ ordi-
ne de idei, note bune a primit vizita
pre}edintelui Nicolas Sarkozy în Rusia,
la pre}edintele Putin, ceea ce pune în
lumin@ o interesant@ }i profitabil@ linie
politic@ de continuitate cu al]i pre}edin]i
francezi. Oricum, înc@ de la Petru cel
Mare, Rusia, a fost, Rusia este }i Rusia
va fi, mult timp de aici înainte, o mare
putere european@ }i mondial@. Iar dac@
]inem seama de gaze }i petrol, cono-
ta]iile respective devin }i mai ample. 

Toate acestea au fost, îns@, }i sunt
a}ezate pe un plan relativ secund, la
„zi”, în raport cu chestiunile de mediu,
o mare problem@ care fr@mânt@ }i la
„zi” dar }i cu „b@taie” Fran]a – }i nu

doar Fran]a, ci }i Europa, întreaga lu-
me. O mare problem@ care poate avea
efecte catastrofale, dintr-o perspectiv@
mai îndelungat@. Premiul Nobel pentru
Pace, ob]inut recent de americanul Al
Gore }i de Grupul interguvernamental
de exper]i asupra climatului, se v@de}te,
în acest sens, un veritabil simbol. „Un
Nobel pentru o realitate care deran-
jeaz@”, s-a scris }i se scrie adeseori
astfel. Vreme de 5 ani, fostul vice-pre-
}edinte american a parcurs Statele
Unite }i mai multe alte ]@ri pentru a
convinge cet@]enii asupra realit@]ii
supraînc@lzirii climaterice a Planetei.
Giec-ul – grupul interguvernamental de
exper]i asupra climatului, creat sub
auspiciile ONU, la cererea lui G7, în
1988 – având ca pre}edinte, acum, pe
Rajendra Pachauri, a avansat o conclu-
zie extraordinar de dramatic@ în urma
lucr@rilor }i studiilor sale: o cre}tere cu
1,8 la 4 grade a temperaturii medii pe
glob, de acum pân@ în anul 2100. O
mare }i veritabil@ tragedie, care nu are
cum s@ fie înl@turat@, ci, posibil, cât de
cât diminuat@. Al Gore a fost }i este un
orator conving@tor, pertinent. Cu scopul
de a ar@ta pân@ la ce punct concen-
tra]ia de bioxid de carbon în atmosfer@
a crescut în a doua jum@tate a secolu-
lui XX, el a utilizat un elevator ce l-a
ridicat la câ]iva metri de-asupra solului.
Conferin]ele sale au fost  filmate }i au
generat filmul lui David Guggenheim
„Un adev@r care deranjeaz@”, proiectat
anul trecut, în Fran]a, }i în care Al
Gore î}i joac@ propriul rol. Se agit@
pu]in, dar explic@ mult. Câteva imagini
pe care el le-a ar@tat au f@cut înconju-
rul lumii: o simulare – cu o corespon-
den]@ cât se poate de veridic@ – potri-
vit c@reia mai mult de jum@tate din
Manhattan se va g@si sub ape, la ori-
zontul anului 2050; inundarea, aproape
total@, tot atunci, a Olandei, precum a
Bangladesh-ului. Dar cele mai afectate
de inunda]ii vor fi, într-un viitor relativ
apropiat, comunit@]ile de popula]ie din
Arctica, cu via]a deja pus@ în pericol…
Francezii, autorit@]ile, institu]iile au de-
venit foarte con}tiente de asemenea ade-
v@ruri, astfel c@ lupta, aici, împotriva
supraînc@lzirii Planetei, se consider@ c@
trebuie desf@}urat@ la nivelul fiec@rei }i
oric@rei verigi, c@ ea trebuie s@ devin@
o component@ esen]ial@ a con}tiin]ei
na]ionale }i sociale a francezilor, dar }i

a europenilor, a oric@rui cet@]ean al
lumii. Statul face ce face, dar este ne-
cesar }i ca fiecare cet@]ean s@ în]eleag@
}i s@ fac@ ceea ce trebuie...

Acum, câte ceva despre rugbi, com-
ponent@, de fapt, a culturii franceze. De
la deliciu }i paroxism la tragedie }i, din
nou, spre speran]@. O mare victorie a
francezilor, cea din meciul, cu mai pu]in
de dou@ s@pt@mâni în urm@ împotriva
lui „All Blacks”, a Noii Zeelande. Joc
inteligent }i eroic, deopotriv@. Pe urm@,
sâmb@ta trecut@, drama de la „Stade de
France”, înfrângerea Fran]ei de c@tre
Anglia cu 14-9, dup@ ce francezii con-
duseser@ cu 9-8, pân@ în minutul 74.
„O frustrare infinit@”, au scris toate zia-
rele, duminic@, luni, mar]i toat@ lumea
a fost sup@rat@, proasta dispozi]ie

caracterizând, firesc, }i activit@]ile, eco-
nomia. Englezii }i-au f@cut jocul lor,
relativ stereotip }i agresiv, iar francezii
nu au construit mai nimic, „au intrat”
în jocul englezilor, s-a men]ionat în
pres@. „Nu am jucat deloc fran]uze}te”,
s-a mai scris. „Medalia de bronz” - miza
de vineri seara, din jocul cu Argentina,
„nu o poate înlocui pe cea de aur, dar
s-o lu@m m@car pe aceasta”, a conchis
toat@ lumea. O relativ palid@ compen-
sa]ie sunt }ansele „reactualizate” ca
echipa de fotbal a Fran]ei s@ se califi-
ce la Campionatul european de anul vii-
tor. Poate oare sportul „înmormânta”
economia sau o poate aduce la eferves-
cen]@? Nici vorb@, dar elemente con-
juncturale în ambele direc]ii pot „juca”
în acest fel. (va urma)
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Universitatea Sorbona din Paris

Opera din Paris

Gr@dini din Rennes

Dan POPESCU

Detalii de octombrie… (I)
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COMER[ ELECTRONIC

Prima decizie strategic@ pe care o
companie trebuie s@ o ia este aceea de
a face sau nu comer] electronic. Firme
diferite au p@reri diferite asupra acestei
probleme. Unele o iau în considerare ca
o necesitate datorit@ presiunii competi-
torilor }i a evolu]iei naturale a comer-
]ului. Altele privesc comer]ul electronic
ca o oportunitate de a î}i reînnoi pro-
cesele de afacerii, de a îmbun@t@]i ser-
viciile pentru clien]i, de a atrage noi
clien]i, de a reduce costurile }i, astfel,
de a m@rii profitul. 

Costurile de trecere la comer]ul
electronic ar putea p@rea mari, numai
dac@ sunt privite ca ni}te cheltuieli, iar
nu ca ni}te investi]ii. Costurile f@cute ca
urmare a a}tept@rii îndelungate pân@ la
trecerea la comer] on-line ar putea fi }i
mai mari. Este greu pentru companii s@
estimeze aceste lucruri, deoarece nu exist@
înc@ reguli bine fundamentate, pentru a
calcula eficien]a investi]ilor în acest do-
meniu, iar riscurile sunt înc@ ridicate.

Strâns legat@ de întrebarea dac@ s@
se treac@ sau nu la comer] electronic
este în ce m@sur@ s@ se fac@ aceast@
trecere? Ar trebui ca comer]ul electro-
nic s@ fie privit ca un proiect cu o anu-
mit@ cantitate de timp }i bani aloca]i,
sau ar trebui privit ca o unitate strate-
gica a firmei pentru afacerile viitoare?

Ca un paradox, la început de mi-
leniu, comer]ul electronic la nivel global
a înregistrat o evolu]ie mai pu]in favo-
rabil@, în compara]ie cu anii preceden]i.
Aceasta, ca urmare, în principal, a înce-
tinirii cre}terii economice mondiale per
ansamblu, dar }i a evolu]iei slabe a
pie]ei IT, cauzat@ de problemele finan-
ciare cu care s-au confruntat unii din-
tre gigan]ii în domeniu.

Comer]ul electronic mondial este
acum în perioada adult@, de stabilitate
intern@. A trecut de câteva crize majore
(pr@bu}irea nejustificat@ a dotcom-urilor
}i crizele multianuale generate de pier-
derile/furturile a milioane de date com-
plete de carduri), încearc@ s@ i}i schim-
be înf@]i}area, prin adoptarea unor noi
standarde universale (3D Secure, Verified
By Visa, MasterCard Secure Code, Smart
Cards etc) }i tinde spre eficientizare }i
normalitate. 

Acum 14 ani, România intra în era
Internetului }i domeniul “.ro” era pentru
prima dat@ alocat unui computer din ICI
- Institutul pentru Cercet@ri în Informatic@.

A fost nevoie de înc@ 7 ani pentru
lansarea unui site de licita]ii }i anun]uri,
a primelor magazine on-line pe specific
IT&C, }i reviste ce încercau atunci s@
aib@ clien]i ce pl@tesc pentru con]inut
prin Internet.

2004 este, îns@, momentul când co-
mer]ul electronic românesc s-a n@scut
cu adev@rat. Este data la care organi-
za]iile interna]ionale emitente de carduri

– Visa }i MasterCard – au lansat în
România programul de securitate 3D
Secure, respectiv Verified by Visa }i
MasterCard Secure Code. Procesatorul
român RomCard a înrolat atunci, simul-
tan, în noul sistem, 3 b@nci: BCR, Banca
Ion [iriac }i Raiffeisen Bank. Implemen-
tarea 3D Secure nu era nou@ doar pe plan
na]ional, ci în întreaga regiune CEMEA
(Europa Central@ }i de Est, Orientul Mij-
lociu }i Africa), România fiind singura
]ar@ din zon@ în care noul standard de
securitate era promovat. De altfel, la ni-
vel mondial, mai existau atunci doar trei
]@ri care experimentau acest standard:
Spania, Marea Britanie }i Germania. 

Am avut, a}adar, un start hot@rât.
Magazine virtuale din ]@rile vecine înce-
puser@ s@ proceseze pl@]i on-line prin b@n-
cile române}ti. Avantajul 3D Secure, pre-
cum }i comisioanele relativ mici au atras
un num@r tot mai mare de comercian]i.

De asemenea, la data de 13 noiem-
brie 2006, a luat fiin]@ Asocia]ia Na]io-
nal@ pentru E-commerce (ANEC), ce are
ca scop promovarea }i dezvoltarea in-
dustriei de comer] electronic din România.
În urma dialogului cu reprezentan]ii acestei
noi industrii, ANEC vine deja în sprijinul
lor cu 5 proiecte principale, menite s@: 
- ajute magazinele virtuale nou înfiin]ate
sa dep@}easc@ probleme ini]iale, prin ob]i-
nerea de condi]ii speciale din partea co-
laboratorilor
- aduc@ la cuno}tin]@ publicului larg be-
neficiile cump@r@turilor on-line }i s@ pre-
zinte etapele recomandate ale cump@-
raturilor de pe Internet în condi]ii de

siguran]@ }i confort
- acorde calificative site-urilor de comer]
electronic, în func]ie de îndeplinirea anu-
mitor standarde, pentru a spori încrede-
rea cump@r@torilor în afacerile on-line
- asigure atât magazinelor on-line cât }i
consumatorilor finali un instrument de
raportare }i monitorizare în timp real a
fraudelor/plângerilor pe Internet
- demareze un program de educare a
pie]ei, de informare a consumatorilor fi-
nali în vederea cre}terii utiliz@rii mijloace-
lor de pl@]i electronice în mediul on-line. 

Dinamica deosebit@ a afacerilor pe
Internet amplific@ nevoia unor interven]ii
din exterior, pentru a putea ]ine pasul
cu evolu]ia. Este }i cazul publicit@]ii ce
deserve}te comer]ul electronic. Desigur
c@ exist@ }i excep]ii, atunci când în
cadrul firmei exist@ speciali}ti de profil,
sau când bugetul }i dimensiunea aface-
rii nu permit înc@ o asemenea investi]ie.
Majoritatea siturilor care doresc îns@ un
loc frunta} în preferin]ele consumatori-
lor trebuie s@ aib@ }i o strategie de
publicitate on-line bine pus@ la punct.

A}a cum am ar@tat mai sus,
exist@ o varietate de moduri în care se
poate face acest lucru. Avem la dispo-
zi]ie unelte, spa]iu virtual }i prestatori
de astfel de servicii. Cum alegem? În
primul rând, în func]ie de ceea ce-i
lipse}te afacerii noastre, ]inând cont c@
ea se desf@}oar@ în mare parte pe In-
ternet, dac@ analiz@m evolu]ia comer]ului
electronic în ultimii ani. Urmeaz@, apoi,
adev@rata problem@ a multora dintre noi:
banii. Cât ne cost@ s@ facem din aface-
rea noastr@ una cunoscut@, cel pu]in în
rândul utilizatorilor Internet, un public
deloc neglijabil. Folosim ca referin]@ sis-
temul de calcul “la mia de afi}@ri”.

De exemplu, pentru a face publi-

citate pe un site mare, cu trafic intens,
costul mediu al publicit@]ii este în jur
de 9 euro pe 1000 de afi}@ri. Adic@, în
jur de 3 eurocen]i pe vizitator. Nu sunt
mul]i bani pentru noul vizitator, îns@ rata
fidelit@]ii este de aproximativ 5&. Un cal-
cul simplu indic@ un cost real de circa 6
euro pentru un utilizator fidel. Costurile
de campanie sunt incluse în comisionul
agen]iilor care opereaz@ publicitatea.

În cazul unui site specializat, me-
dia este în jur de 20 euro pe 1000 de
afi}@ri, deci un cost normal de 2 euro-
cen]i pe vizitator. Suma este foarte
bun@ pentru noul vizitator, iar rata fide-
lit@]ii este în jur de 15&. A}adar cos-
turile reale se ridic@ la circa 1.5 euro
de utilizator fidel. 

Din punct de vedere al costurilor,
se st@ mai bine decât în cazul de mai
sus, îns@ trebuie avute în vedere am@-
nuntele urm@toare: durata campaniei tre-
buie s@ fie de 3-4 ori mai lung@, deci
costul global cre}te, iar expunerea se
face gradual, adic@ rezultatele se v@d în
perioade mult mai lungi. De asemenea,
costul celor care opereaz@ campania
este separat, ceea ce poate cre}te cos-
tul pe utilizator atras.

Dac@ se dore}te folosirea unor
motoare de c@utare, costul publicit@]ii se
liciteaz@ pentru fiecare afi}are în parte
}i variaz@ între 5 }i 75 eurocen]i pe
vizitator. Suma cheltuit@ pentru fiecare
utilizator nu este foarte mic@, îns@ rata
fidelit@]ii este mare, în jur de 30&.
Costul de canal, pe unde vei fi reg@sit,
m@re}te }i el pre]ul de 2-3 ori. Astfel,
costurile reale se ridic@ la o medie de
4.5 euro pentru un utilizator fidel. Cos-
turile campaniei sunt minime, pentru c@ se
poate opera direct de c@tre marketer. 

(va urma)

Risc }i incertitudine în sfera 
comer]ului electronic din România

dr. R@zvan Sorin {ERBU
conf. univ. dr. Daniela DANCIU



EVOLU[II {I RISCURI CONTEMPORANE VINERI 19 OCTOMBRIE 20076

urmare din pagina 1
Dac@ r@spunsurile sus-men]ionate

au putut fi, într-o anumit@ m@sur@, intui-
te, întreb@rile vizând cea de-a doua ches-
tiune, a modelului economic de urmat,
au condus la rezultate mai pu]in predic-
tibile. Subiec]ilor sondajului li s-a cerut
s@ exprime o dubl@ op]iune: între siste-
mul economic capitalist }i alte tipuri de
sisteme, pe de o parte; între modelul ca-
pitalist european (admi]ând c@ exist@ a}a
ceva) }i cel american, pe de alt@ parte.
Astfel, la întrebarea: ”Crede]i sau nu c@
economia capitalist@, a pie]ei libere, este
cel mai bun sistem din câte exist@?”
majoritatea celor chestiona]i (48 la sut@
dintre germani, 49 la sut@ dintre spa-
nioli… etc.) au r@spuns afirmativ; în
schimb, la cea privind tipul de capita-
lism pe care }i l-ar dori, cea mai mare
parte a cet@]enilor Europei au dezapro-
bat modelul economic al Statelor Unite.  

”Capitalismul este dificil de definit”
– conchide autorul articolului, neascun-
zându-}i surprinderea fa]@ de atitudinea
contradictorie }i nu lipsit@ de echivoc a
cet@]enilor UE. Ace}tia accept@, a}adar, ca-
pitalismul ca sistem economic dar se de-
clar@ împotriva modelului american, con-
siderând c@ na]iunile europene nu tre-
buie s@ se apropie de acest model, în po-
fida faptului, c@ în realitate, el s-a dovedit
superior ca performan]e tuturor celorlalte. 

De}i descurajant@, concluzia jurna-

listului de la FT nu constituie, câtu}i de
pu]in, o noutate. Capitalismul, ca }i con-
cept teoretic este într-adev@r dificil de
definit. În cursul celor o sut@ cincizeci
de ani – de când a fost utilizat pentru
prima oar@ de c@tre Marx }i pân@ ast@zi
– termenul de ”capitalism” nu a avut
niciodat@ o defini]ie unanim acceptat@.
Dimpotriv@, folosirea lui a iscat aproape
întotdeauna aprige confrunt@ri ideologi-
ce. ”Termenii capitalism }i produc]ie ca-
pitalist@ au o mare înc@rc@tur@ politic@”
– scria Ludwig von Mises, în 1951. ”Au
fost inventa]i de sociali}ti, dar nu pen-
tru a servi cunoa}terii, ci pentru a cri-
tica, a înfiera, a condamna. Chiar }i ast@zi,
simpla lor rostire este suficient@ pentru
a contura eterna imagine a exploat@rii
sclavilor salaria]i de c@tre boga]ii nemi-
lo}i. Cei care l-au folosit, au urm@rit
aproape întotdeauna s@ arate cât de mare
este aceast@ boal@ ce macin@ societatea.”

Încerc@rile lui von Mises de a ap@ra
capitalismul de ”du}manii s@i” – dup@
cum el însu}i se exprima în titlul unei
bine-cunoscute lucr@ri – nu au avut îns@
prea mare succes datorit@ for]ei extra-
ordinare a ideilor socialismului, care au
penetrat con}tiin]a individual@ }i colec-
tiv@ a maselor în ultimele decenii ale
secolului al XIX-lea. De aici înainte,
capitalismul va fi definit preponderent
prin opozi]ie cu socialismul, evident în
scopul sublinierii virtu]ilor celui de-al
doilea. Noul sistem, ce se prefigura ca
solu]ie pentru viitor trebuia s@ fie din
toate punctele de vedere superior celui
existent. Din ra]iuni propagandistice, r@-
d@cinile istorice ale capitalismului pre-
cum }i mecanismele care i-au oferit o
eficien]@ relativ înalt@ vor fi adesea de-
naturate într-un mod grotesc de c@tre
apologe]ii socialismului, numeroase aspec-
te fiind, fie interpretate tenden]ios fie
pur }i simplu trecute sub t@cere.  

Tema ap@r@rii capitalismului împo-

triva valului de mistific@ri }i deform@ri
venite dinspre aripa stângii radicale a
fost reluat@, asemenea unui laitmotiv, de
c@tre aproape to]i reprezentan]ii }colii
austriece. ”Influen]a exercitat@ de istori-
ci asupra opiniei publice – afirm@ Hayek
într-una din lucr@rile sale – este mult
mai mare }i mai direct@ decât cea exer-
citat@ de gânditorii politici care lanseaz@
idei noi…Majoritatea oamenilor ar fi
foarte surprin}i s@ afle c@ cea mai mare
parte din ceea ce cred ei despre aces-
te subiecte nu sunt fapte bine stabilite
ci mituri lansate din motive politice…” 

În ciuda determin@rii }i tenacit@]ii
cu care s-au angajat în ap@rarea capita-
lismului ca sistem economic, reprezen-
tan]ii }colii austriece }i ai altor }coli de
gândire, de factur@ liberal@ sau neolibe-
ral@, nu au reu}it decât într-o mic@ m@-
sur@ s@ st@vileasc@ ascensiunea radica-
lismului de stânga }i, cu atât mai pu]in,
s@ demonteze prejudec@]ile privind ”rele-
le capitalismului”, pe care acesta le-a
cultivat vreme de peste un secol. Afir-
marea statului sovietic iar ulterior a Chinei
maoiste va da un impuls puternic ideo-
logiei socialiste, inflamând spiritele deja
înfierbântate ale unei p@r]i a intelectua-
lit@]ii vest-europene, mai cu seam@ de
pe malurile Senei. Numero}i intelectuali
de marc@, precum Louis Aragon sau
Jean Paul Sartre, se vor l@sa sedu}i de
cântecul de siren@ dinspre R@s@rit }i
vor sus]ine cu mult aplomb realiz@rile
îndr@zne]e ale tân@rului stat comunist,
considerat un t@râm al bun@st@rii }i
}anselor egale pentru to]i… 

În mod evident, prezent@rile capi-
talismului ca sistem devin din ce în ce
mai ideologizate }i mai pu]in obiective.
Pe m@sur@ ce imaginea sa era mai sor-
did@ }i mai întunecat@, noul sistem
ap@rea într-o aureol@ mai str@lucitoare.
Cu timpul îns@, abord@rile de acest tip
devin tot mai pu]in conving@toare. De

fapt, promotorii socialismului au fost,
înc@ de la început confrunta]i cu o
dilem@: cum s@ împace sl@biciunile fun-
ciare ale capitalismului care, dup@ cum
sus]inea Marx, vor duce în mod ineluc-
tabil la dispari]ia sa, cu realiz@rile epo-
cale ale acestuia, a c@ror realitate nu
putea fi negat@. La urma urmei, civili-
za]ia secolului XX fusese cl@dit@, aproa-
pe în exclusivitate, pe baze capitaliste.
Trebuia, prin urmare, g@sit un element
nou, decisiv, care s@ fac@ superioritatea
socialismului de net@g@duit. {i cum
acest element nu exista în realitate, el
nu putea fi împrumutat decât din viitor.
Categoric, viitorul reprezenta solu]ia. Ea
nu era îns@ una concret@, palpabil@, ci
una de factur@ escatologic@. La urma
urmei, socialismul nu apare spontan; el
trebuie construit. Numai în viitor î}i va
putea el demonstra întreaga for]@ crea-
toare }i dinamizatoare, pentru c@, nu-i
a}a, viitorul omenirii nu poate apar]ine
decât socialismului… 

Aceast@ schimbare de tactic@, înte-
meiat@ pe relativizarea prezentului }i
punerea sub sechestru a viitorului, era
menit@ a-i scoate pe gânditorii sociali}ti
din dificultate, a le asigura un refugiu
în momentele grele, când, pu}i în fa]a
realit@]ilor lumii înconjur@toare, nu le
puteau opune nici un argument teoretic.
Are loc, astfel, o deplasare a centrului
de greutate al confrunt@rilor teoretice
dinspre trecut }i prezent, spre viitor. De
aici înainte, accentul cade nu pe tarele
trecute }i prezente ale capitalismului –
de la acumularea primitiv@ a capitalului
pân@ la capitalismul monopolist de stat
– ci pe extraordinalul s@u poten]ial de
a asigura progresul viitor al omenirii.
De altfel, imediat dup@ întemeierea sta-
tului sovietic, în 1919, jurnalistul ame-
rican Lincoln Steffens, în urma efec-
tu@rii unei misiuni în Rusia sovietic@,
întrebat fiind cum i s-a p@rut noul stat
bol}evic, a exclamat plin de entuziasm:
”Am fost în viitor – }i func]ioneaz@!” 

„Soarta îi favorizeaz@ pe cei cute-
z@tori”...proverb latin vechi de peste
2000 de ani. Maxim@ ale c@rei adev@ruri
continu@ s@ fie descoperite de compa-
niile din ziua de ast@zi. Maxim@ al c@rei
adev@r a fost totu}i întrez@rit }i exploa-
tat înc@ de secolul trecut. Cuvinte care,
pentru animite persoane din aceast@
lume, înseamn@ milioane de dolari. 

Pentru c@ au îndr@znit, pentru c@
au cutezat, pentru c@ au inovat, pentru
c@ nu le-a fost team@ de viitor. 

Zei]a Fortuna, cel pu]in în mediul
economic cotidian, este, am putea spune,
destul de capricioas@. Are „toane”...dar
mereu îi favorizeaz@ pe cei ce îndr@z-
nesc. Succesul a ajuns s@ fie o ches-
tiune care nu ]ine atât de mult de stu-
dierea tomurilor economiei tradi]ionale,
cât de aplica]iile pe care aceasta le v@-
de}te în practic@. În acest sens, adev@-
rul era c@, atât în economie, cât }i,
extrapolând, în alte ramuri ale }tiin]ei,
informa]ia este cu adev@rat pre]ioas@,

atunci când ea poate fi aplicat@, când
studierea ei relev@ mereu noi perspecti-
ve pozitive. Am putea s@ ne mul]umim
cu atât, dar s@ cutez@m }i noi: s@ afir-
m@m c@, de fapt, meritul informa]iilor,
al studierii datelor, nu este doar acela
de a previziona modalit@]i de cre}tere,
ci de a eviden]ia „prospectele negative”
care ar putea afecta o firm@. Iat@, a}a-
dar, care ar trebui s@ fie meritul studiu-
lui economic, al economiei în general.
De ce? Pentru c@ viitorul este incert,
pentru c@ nimic nu se poate preciza
concret, ci doar aproxima. Pentru c@
realitatea economic@ este una crud@,
amuzant@ într-o oarecare m@sur@, dar
mereu nep@rtinitoare. Schimb@rile pe
care mediul economic le-a suferit în
ultimii o sut@ de ani au avut pentru unii
efecte devastatoare, iar pentru al]ii,
efecte pozitive, de pe urma c@rora au
beneficiat. Indiferent de acurate]ea mo-
delelor matematice, ajunse la un nivel
uimitor de precizie, factorul risc este
omniprezent. Am putea spune, deci, c@
viitorul ne poate ^ntinde o sumedenie de
capcane. Pentru firme, pentru agen]ii
economici, acest lucru poate p@rea peri-
culos. {i, cu siguran]@ este, deoarece
nu pu]ini sunt aceia care cad în capca-
nele ap@rute în existen]a lor. 

„A }ti de existen]a unei capcane
constituie primul pas spre a o evita”,
gr@ia Frank Herbert, prin unul din per-
sonajele sale. Cum, îns@, am putea afla
de existen]a unei capcane? Pân@ nu
demult, }i chiar }i ast@zi, acest lucru
p@rea imposibil de cuantificat. Progresul
tehnologic, cu prec@dere, }i cele antre-
nate de acesta (progresul economic, al

rela]iilor sociale, al organiz@rii) a de-
monstrat c@ pragul dintre idealuri odat@
crezute de neatins }i transformarea aces-
tora în realitate se estompeaz@ cu o
rapiditate uimitoare }i, întrucâtva, alar-
mant@. Certitudinea este c@ viitorul nu
poate fi anticipat cu exactitate, ci, even-
tual, aproximat, cu o marj@ de eroare
ce se poate dovedi mai aproape sau
mai departe de adev@r. A }ti viitorul ar
însemna, în termeni reali, s@ ne dep@-
}im condi]ia. Ori, în momentul de fa]@,
nu suntem capabili de acest lucru decât
într-o foarte mic@ m@sur@. 
Dar, poate c@ optica noastr@ asupra per-
cep]iei viitorului trebuie s@ se schimbe:
acela}i Frank Herbert afirma, într-o fraz@

care îi dovede}te geniul, c@ „a }ti viito-
rul înseamn@ a fi prizonierul acestuia”.
Am deduce de aici c@ incertitudinea
este cea care este benefic@ procesului
economic. Dac@ analiz@m, constat@m c@
a}a este. Viitorul necunoscut, iat@ ade-
v@rata provocare. Un test de maturitate
pentru orice manager, de a-}i ghida fir-
ma cât mai bine, evitând pericolele po-
ten]iale. Exist@, desigur, }i în manage-
ment, abord@ri mai precaute, mai pru-
dente }i abord@ri mai riscante, dup@
cum exist@ }i manageri dispu}i sau nu
s@ ri}te. Psihologicul manifest@ o influ-
en]@ considerabil@ asupra deciziilor adop-
tate, care, poate surpinz@tor, rareori
sunt cele bune, din varii motive. 

Viitorul ar putea fi sintetizat astfel: 
V aloarea creat@  - concept nou, definit

de diferen]a dintre profitul net }i
costul capitalului total utilizat, idee
care face furori în rândul specia-
li}tilor din domeniul economic în
acest moment 

I ncertitudine – ca un „dat”, o condi]ie
implacabil@ }i de neînl@turat a înse}i
existen]ei, c@rei acceptare poate con-
duce la strategii mai eficiente de
politic@ a firmei. Managerii care au
acceptat-o au dovedit un randament
mai ridicat, deoarece, fiind con}tien]i
de existen]a ei, au putut s@ elabore-
ze modalit@]i mai eficiente de a o
contracara. 

I nova]ie – expresie sinonim@ cu tot
ceea ce înseamn@ nou, deci poten]ial
competitiv, în materie de produse,
servicii, opinii. Beneficiile incumbate
sunt de regul@, mai mari, dar con-
di]ia este posibilitatea firmei de a
aloca resursele necesare unui proces
de altfel cu costuri ridicate. 

T urbulen]e – v@zute ca posibile mani-
fest@ri ale unor factori sau elemente
ce vor putea avea efecte pozitive sau
negative asupra bunului mers al
întreprinderii 

O biective – ]elurile foarte importante
ale oric@rui demers economic, ce tre-
buie s@ fie realizabile, concrete }i
corect formulate

R iscuri – pe care orice viitor le in-
cumb@, cu diferite grade de realiza-
re, manifestarea factorilor de risc de-
pinzând de probabilitate matematic@
}i conjunctur@ economic@  

(va urma)

Procapitalism }i antiamericanism în Europa (I)

Alexandru DANCIU
student an IV, Fac.{t.Ec., Sec]ia
Finan]e-B@nci, Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu

AUDETIS FORTUNA IUVAT

dr. Sorin BURNETE
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Bursa de Valori din Var}ovia a
devenit ac]ionar al Bursei Monetar
Financiare si de M@rfuri Sibiu, în urma
unei participari la majorarea capitalu-
lui social al BMFM Sibiu, prin care a
dobândit un num@r de ac]iuni repre-
zentând 1,8& din capitalul BMFMS.
Bursa din Polonia a achizi]ionat 586
ac]iuni în valoare de 1600 Ron/
ac]iune. Valoarea tranzac]iei se ridic@
la 937.600 Ron, reprezentând circa 1
milion PLN (zloti). Evenimentul mar-
cheaz@ un nou pas în procesul de
cooperare dintre pie]ele de capital din
Polonia }i Romania. Cu acest@ ocazie
Dl. Ludwik Sobolewski, pre}edintele
CEO al WSE, a declarat: “Bursa de
Valori din Var}ovia consider@ pia]a de
capital româneasc@ una din princi-
palele pie]e din Europa Central@ }i de
Est }i inten]ioneaz@ s@ dezvolte pro-
iecte comune pe termen lung, cu be-
neficii pentru ambele p@r]i. Achizi]io-
narea ac]iunilor BMFMS este prima
participare direct@ de capital din isto-
ria Bursei din Var}ovia, ca parte a
strategiei de dezvoltare a unei pie]e
regionale în Europa Central@ }i de
Est”. La rândul s@u, dl. Teodor Ancu]a,
Pre}edintele BMFMS, a declarat: “In-

trarea Bursei din Var}ovia în ac]io-
nariatul Bursei Monetar Financiare }i
de M@rfuri Sibiu reprezint@ un element
de referin]@ pentru pia]a de capital
autohton@. Bursa din Sibiu }i-a g@sit
un partener de calibru, împreun@ cu
care va demara o serie de proiecte de
anvergur@, prin care s@ valorifice imen-
sul poten]ial de dezvoltare al pie]ei
bursiere din România, }i prin care s@
ofere investitorilor români posibilitatea
de a tranzac]iona pe pia]a de capital
din Polonia. Ne-am dorit }i am g@sit
un partener de încredere care s@ ne
sprijine în extinderea opera]iunilor
noastre, principalul obiectiv fiind intro-
ducerea unei pie]e a ac]iunilor la
Sibiu. Sper@m ca, împreun@, s@
reu}im construirea unei institu]ii de
referin]@ în mediul bursier european
iar bursa de la Sibiu s@ devin@ liderul
pie]ei bursiere din România”. 

A doua etap@ a major@rii de
capital, încheiat@ cu succes

În data de 9 octombrie 2007 s-a
a încheiat cea de-a doua etap@ a
major@rii capitalului social al BMFM
Sibiu, prin aport în numerar, hot@rât@
cu majoritate de voturi de Adunarea
General@ a Ac]ionarilor, din data de 20
iulie anul curent. În prima etap@ în-
cheiat@ în 11 septembrie au fost sub-
scrise 8964 ac]iuni cu o valoare de
1.792.800 de lei. În etapa a doua cele
636 ac]iuni r@mase nesubscrise din
prima etap@ au fost oferite spre sub-
scriere atât ac]ionarilor care }i-au
exercitat dreptul de subscriere în
prima etap@, cât }i altor institu]ii finan-
ciar - bancare }i de credit. Ac]iunile
au fost subscrise în totalitate, la un

pre] de 1600 lei/ac]iune, din care
1400 lei reprezint@ prima de emisiune
pe ac]iune subscris@ }i alocat@. În
ac]ionariatul BMFMS au mai intrat, ^n
a doua etap@, banca american@ de
investi]ii Morgan Stanley }i Societatea
de Administrare a Investi]iilor româno-
american@ SIRA }i, bineîn]eles, Bursa
din Var}ovia. Capitalul social a mai
fost majorat cu suma de 1.301.600 lei
prin emiterea unui num@r de 6508 de
ac]iuni noi, cu valoare nominal@ de
200 lei/ac]iune, prin utilizarea re-
zervelor constituite din profitul anului
2006 }i din anii preceden]i (conform
hot@rârii AGEA, din 20 august 2007).
Capitalul social al BMFMS a ajuns ast-
fel, în momentul de fa]@, la 32.378
ac]iuni, cu o valoare nominal@ de 200
lei/ac]iune, }i urmeaz@ ca majorarea
s@ fie aprobat@ de CNVM. 

Preg@tirile pentru market makeri
în linie dreapt@ 

Vineri 12.10,2007 la sediul Bur-
sei Monetar-Financiare }i de M@rfuri
Sibiu au avut loc Adunarea General@
Ordinar@ a Ac]ionarilor BMFM Sibiu,
respectiv Adunarea General@ Extraor-
dinar@ a Ac]ionarilor BMFM Sibiu. În
cadrul AGOA, s-a hot@rât aprobarea
formei finale a Regulamentului nr.5
privind activitatea Market – Makerilor
pe pia]a reglementat@ de instrumente
financiare derivate administrat@ de SC
BMFM SA Sibiu }i mandatarea
Consiliului de Administra]ie cu atri-
bu]ile de modificarea }i completare
ulterioare a Regulamentului nr.5
BMFM privind activitatea market -
makerilor pe pia]a reglementat@ de
instrumente financiare derivate admi-

nistrat@ de SC BMFM SA Sibiu. Bursa
sibian@ intr@ a}adar în linie dreapt@, în
ceea ce prive}te activitatea de market
- making pe care sper@ s@ o introduc@
cât de curând. Market-maker-ul
reprezint@ un participant individual
care este desemnat de c@tre o burs@
s@ men]in@ lichiditatea }i continuitatea
în procesul de tranzac]ionare. Ace}tia
sunt interesa]i de ob]inerea unui pro-
fit având rolul de a stabili pre]ul
instrumentelor tranzac]ionate. Market
makerii sunt obliga]i, chiar dac@ nu
exist@ investitori interesa]i, s@ tran-
zac]ioneze, s@ coteze în permamen]@
bid-ul si ask-ul (oferta }i cererea)
pentru fiecare instrument financiar
desemnat, s@ actualizeze pre]urile,
încheind, de asemenea, tranzac]ii la
pre]urile introduse. Tot în AGOA de
vineri, 12 octombrie, s-a hot@rât apro-
barea comisioanelor percepute pentru
tranzac]ionarea pe pia]a reglementat@
de instrumente financiare derivate
administrat@ de SC BMFM SA Sibiu.
Astfel, s-a hot@rât diminuarea comi-
sioanelor cu 50& pentru produsele
noi respectiv cele cu lichiditate
redus@. În cadrul AGEA, s-a hot@rât
modificarea }i completarea Actului
Constitutiv al SC BMFM SA, conform
Legii nr.31/1990 privind societ@]ile
comerciale }i împuternicirea pre}e-
dintelui Consiliului de Administra]ie,
Teodor Ancu]a, cu efectuarea tuturor
formalit@]ilor prev@zute de legisla]ia în
vigoare pentru ducerea la îndeplinire a
hot@rârii adun@rii generale extraor-
dinare de modificare a actului consti-
tutiv. Ac]ionarii au mai fost informa]i
despre încheierea celei de-a doua
etape a major@rii capitalului social prin
aport în numerar, toate cele 636

ac]iuni fiind subscrise la un pre] de
1600 lei/ac]iune, din care 1400 lei/
ac]iune prima de emisie. La capitolul
nout@]i, se mai remarc@ faptul c@ Bur-
sa Monetar-Financiar@ }i de M@rfuri
Sibiu a hot@rât, în Consiliul de Admi-
nistra]ie din data de 12.10.207, mo-
dificarea datei zilelor de scaden]@.
Astfel, scaden]ele vor avea loc în cea
de a treia zi de vineri a lunii de sca-
den]@, asa cum este la toate bursele
mari ale lumii. În cazul în care a treia
zi de vineri din luna de scaden]@ este
s@r-b@toare legal@, scaden]a se va cal-
cula în ultima zi lucr@toare dinaintea
acesteia. 

Trei milioane de contracte 
de la începutul anului

În }edin]a de miercuri, lichiditatea
înregistrat@ pe pia]a sibian@ a deri-
vatelor a urcat la peste 5500 contracte
futures }i options încheiate din 1175
tranzac]ii. Rulajul men]ionat a f@cut ca
totalul contractelor încheiate, de la
începutul acestui an, s@ dep@}easc@ 3
milioane. Din punct de vedere valoric,
suma corespunz@toare transferurilor
de pe parcursul sesiunii în discu]ie a
atins 22,7 milioane de lei. Pre]urile
derivatelor tranzac]ionate au evoluat
pe cre}tere, iar num@rul pozi]iilor futu-
res s-a men]inut relativ constant. Ra-
portat la nivelul de lichiditate generat
segmentul financiar a dominat tran-
zac]iile, remarcându-se, ca de obicei
DESIF 5 cu 3136 contracte }i DESIF
2 cu peste 2000. Trio-ul din fruntea
ierarhiei zilei a fost completat cu de-
rivatele ce au ca active-suport ac-
]iunile „B@ncii Transilvania”, care au
atras 172 contracte. 

Bursa de Valori din Var}ovia 
a intrat în ac]ionariatul Bursei din Sibiu

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

urmare din pagina 1
Vi le oferim, selectiv, în rându-

rile ce urmeaz@: 
· Potrivit m@sur@torilor efectuate cu
extrem de înalt@ precizie, gaura din
stratul de ozon are o puternic@ ten-
din]@ de expansiune – de la 26 mili-
oane km p@tra]i în 1998, la 29,5 mi-
lioane km p@tra]i în 2006. Se pune,
firesc, întrebarea – unde vom ajunge
în acest ritm dezolant? 
· De prin alte cotloane ale lumii,
cercet@torii vin cu alte ve}ti proaste.
Datorit@ înc@lzirii globale, ghe]arii pla-
netei se topesc cu o vitez@ alar-
mant@. De pild@, potrivit unor m@sur@-
tori recente, calota glacial@ a Groen-
landei descre}te azi de patru ori mai
repede decât în anul 2004. Dac@
acest proces necontrolat va continua,
savan]ii vorbesc cu spaim@ de o cre}-
tere a nivelului oceanului planetar cu
60 de centimetri, în cursul acestui
secol. Dezastrele ar fi incalculabile! 
· Dintr-o alt@ parte a lumii – Indo-
nezia – agen]iile de }tiri ne aduc o
veste rea }i una bun@. Vestea rea
este c@ Indonezia este una din ]@rile
în care au fost distruse cele mai
vaste suprafe]e de p@dure, plasându-
se astfel }i în topul celor mai mari
emiten]i de gaze cu efect de ser@.
Statisticile demonstreaz@ c@, numai
în perioada 2000-2005, suprafa]a de
p@dure distrus@ în fiecare or@ a fost
echivalent@ cu aria a 300 de terenuri
de fotbal! Probabil, c@ în compensa]ie
(}i aici survine vestea bun@), comu-
nitatea interna]ional@ a decis ca în
aceast@ ]ar@ n@p@stuit@, mai precis la
Bali, s@ aib@ loc, în decembrie viitor, Sum-

mitul Na]iunilor Unite destinat conse-
cin]elor globale ale schimb@rilor cli-
matice. {i, ca o palid@ }i târzie m@-
sur@ reparatorie, ]ara gazd@ }i-a pro-
pus plantarea a 79 de milioane de
copaci, într-o singur@ zi, în ajunul reu-
niunii mondiale. Câte decenii le vor
trebui, ca s@ arate m@car ca umbra
p@durilor de alt@dat@? 
· Observatorii autoriza]i afirm@ c@ fe-
nomenul de înc@lzire global@, conse-
cin]@ a activit@]ilor umane, va avea
pe termen mediu }i lung efecte din ce
în ce mai devastatoare asupra eco-
nomiei mondiale în ansamblul s@u.
Caracterul imprevizibil al evenimen-
telor climatice, riscurile provocate de
cre}terea inciden]ei ciclonilor, inun-
da]iilor, perioadelor de secet@ }i in-
cendiilor devastatoare – toate acestea
la un loc vor accentua incertitudinile
social-economice mondiale, cu con-
secin]e asupra bloc@rii investi]iilor în
orice domeniu. S-a calculat, de pild@,
c@, la nivel mondial, numai pierderile
provocate de binecunoscu]ii }i devas-
tatorii cicloni tropicali au ajuns la
astronomica sum@ de 200 de mii de
miliarde de dolari. Prin compara]ie,
în anul 1950, pierderile se estimau la
25 de mii de miliarde de dolari. 
· În fine, apetitul pentru senza]ional
al omenirii, precum }i tendin]a accen-
tuat@ de a recepta semnalele realit@]ii
în alb-negru, în bine-r@u, determin@
}i succesul feluritelor clasamente }i
statistici care ]in de protec]ia mediu-
lui. Cine crede]i c@ sunt „campionii” de-
ta}a]i ai emisiilor gazelor cu efect de
ser@ în atmosfera planetei noastre?
Statele Unite ale Americii, urmate în
ordine de China, Rusia, India }i Ja-
ponia. Adic@ – 5 gigan]i industriali ai

lumii contemporane. Ce mai rezult@
din acest clasament inedit? De pild@,
„am@nuntul” c@ SUA emite în atmos-
fer@ de aproape trei ori mai multe
gaze nocive cât Fran]a, Italia, Marea
Britanie }i Germania la un loc! Asta
}i explic@ pân@ la un punct atitudinea
refractar@ a administra]iei Bush fa]@
de Protocolul de la Montreal sau Tra-
tatul de la Kyoto care au încercat s@
reglementeze o problem@ de interes
global, stabilind ni}te ]inte accesibile
pentru reducerea emisiilor gazelor de
ser@. La sfâr}itul anului trecut, 169 de
]@ri }i alte entit@]i guvernamentale ra-
tificaser@ acordul de la Kyoto, numai
SUA a r@mas în expectativ@, la ad@-
postul unor explica]ii de genul „afecteaz@
interesele economice americane”.

Centrul pentru Dezvoltare Mon-
dial@, cu sediul la Washington (ce
ironie!) taxeaz@ corespunz@tor ati-
tudinea sfid@toare a SUA, a}ezându-
le pe ultimul loc, într-un top al sta-
telor care implementeaz@ politici de
mediu corecte. Coda}a lumii va r@-
mâne în istorie cu un record de trist@
amintire: 21,7 tone de bioxid de car-
bon pe cap de persoan@, anual!

De partea cealalt@, Uniunea Euro-
pean@ demonstreaz@ o atitudine deo-
potriv@ pragmatic@ }i responsabil@.
Dovad@ c@ }efii guvernelor statelor
membre }i-au propus s@ discute, nu
mai târziu de sfâr}itul acestei luni,
adoptarea unor m@suri menite s@ îm-
bun@t@]easc@ performan]ele economiei
europene, inclusiv prin introducerea
unor sisteme ecologice în industrie.
Prioritar@ va fi dezvoltarea unor noi
surse de energie, care s@ nu afecteze
mediul înconjur@tor. Pân@ la începu-
tul anului viitor, comisia va definitiva

pachetul legislativ }i va asigura fon-
durile necesare pentru atingerea aces-
tor obiective la orizontul anului 2020.
Normele se vor axa pe înt@rirea rolu-
lui industriei bazate pe sisteme eco-
logice de produc]ie, mai ales în in-
dustria auto }i cea farmaceutic@.
Concret: produc@torii europeni de auto-
mobile se preg@tesc deja s@ aplice
norme mai aspre, care vor limita
drastic cantit@]ile maxime de noxe în
gazele de e}apament. De la 1 sep-
tembrie 2009, vor fi introduse noile
norme de poluare pentru autove-
hiculele Euro 5, care vor reduce emi-
siile de particule ale motoarelor die-
sel cu 80 la sut@. Actualul Euro 4 va
intra, deci, în istorie, dup@ numai patru
ani de existen]@. Mai mult, tehnicienii
marilor firme auto europene au în
preg@tire standardul Euro 6, planificat
a intra în vigoare cândva, prin 2014.
Tendin]a este cert@ }i conving@toare
în multe alte domenii, cum ar fi ra-
murile energetice ce folosesc resurse
neconven]ionale (a}a-numitele tehno-
logii verzi). Fonduri importante se

concentreaz@ pe conceperea }i pro-
duc]ia de echipamente eco-energetice
(captatori solari sau biocombustibili),
armate întregi de ingineri, fizicieni
sau chimi}ti, bine instruite }i pl@tite,
preg@tind minu]ios portofoliul de
oferte ale viitorului apropiat.

E un semn bun. O dovad@ c@
perspectiva dezastrelor iminente pe
care le con]ine poluarea, distrugerea
stratului de ozon }i înc@lzirea global@
a cutremurat }i n@ruit multe tabieturi
}i false credin]e. Trebuie s@ privim lu-
mea în care tr@im }i în care dorim
s@ supravie]uiasc@ urma}ii no}tri cu
al]i ochi }i cu alte convingeri. S@-i d@m
}anse naturii în care ne-am n@scut }i
s@ o respect@m ca pe cea dintâi con-
di]ie a vie]ii civilizate. Va fi tragic, dac@
vom întârzia s@ în]elegem c@ nu doar
puterea – militar@, economic@, finan-
ciar@ – conteaz@ într-o lume globali-
zat@, ci }i }tiin]a subtil@ de a te ar-
moniza pân@ aproape de des@vâr}ire
cu mediul, cu natura, cu spa]iul vital,
care ne-au r@mas, atâta amar de seco-
le, cu des@vâr}ire indiferente.

Emil DAVID

Omul }i Natura – în c@utarea armoniei pierdute
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Peisaj nocturn pe malurile r$ului Neris (Vilnius)

Aproximativ 9& dintre rom$ni vor
o cas@ ̂n urm@torii zece ani, iar 5& ̂ntr-
o perioad@ mai lung@ de timp. Peste 6&
dintre rom$ni vor s@ achizi]ioneze o
locuin]@ pentru a o ^nchiria, av$nd }i o
alt@ cas@, aceast@ cot@ fiind din nou
peste media Europei Centrale }i de Est
(5&). Totu}i, majoritatea cona]ionalilor
no}tri vor doar o locuin]@ (82&), ̂n timp
ce 4& dintre rom$ni au nevoie de o a
doua cas@. %n Rom$nia g@sim }i cei mai
mul]i proprietari, peste 95& dintre
de]in@torii de locuin]e.

%n ceea ce prive}te metodele de
finan]are, 68& dintre responden]ii din
Rom$nia ai sondajului UniCredit consi-
der@ c@ ^mprumuturile bancare sunt
solu]ia optim@, comparativ cu 65& din-
tre locuitorii celorlalte state din regiune.
Potrivit UniCredit, care a realizat studi-
ul folosind date de la institute na]ionale
de statistic@, dar }i date proprii ale
b@ncii, segmentul creditelor pentru
locuin]e va cre}te, ^n regiunea central@
}i est-european@, cu 24&, ^n perioada
2007-2009. Cererea puternic@ de
locuin]e, ^n contextul unei oferte ^nc@
reduse, conduce la cre}terea semnifica-
tiv@ a pre]urilor la propriet@]i imobiliare.
%n majoritatea ^@rilor din Europa de
Sud-Est persist@ o anumit@ subevalu-
are a pre]urilor la locuin]e (pre] mediu
la nivel de ]ar@), comparativ cu nivelul
teoretic de pre], consider@ anali}tii
UniCredit. Totu}i, ^n Rom$nia, raportul
dintre pre]urile de pia]@ ale caselor }i
cele teoretice, aproximate de UniCredit,
se ridic@ la aproximativ 98&, fiind cel
mai mare din zon@ dup@ Croa]ia, unde
pre]ul de pia]@ dep@}e}te cu mult valo-
rile teoretice. 

Odat@ ce o parte dintre bancheri

au ob]inut, de la banca central@, und@
verde pentru a acorda credite conform
unor norme proprii, pia]a finan]@rilor
imobiliare (}i nu numai) s-a diversificat
mult din punct de vedere al ofertelor.
Pe de o parte, exist@ zece b@nci care
pot oferi ^n prezent credite dup@ pro-
priile reguli – ce permit accesarea unor
finan]@ri mai mari }i cu un avans minim
mai redus. Pe de alt@ parte, bancherii
ce se mai supun ^nc@ restric]iilor BNR
vin pe pia]@ cu diferite solu]ii menite ca,
^n final, s@ lase clien]ii s@ se poat@ ̂nda-
tora mai mult. Nu ̂n ultimul r$nd, soci-
et@]ile de credite ipotecare, b@ncile de
economisire-creditare pentru domeniul
locativ }i, ̂ntr-o m@sur@ foarte mic@ ̂nc@
pe pia]a rom$neasc@, leasingul imobiliar
– completeaz@ o ofert@ din ce ̂n ce mai
variat@ pentru sectorul imobiliar. 

Prima banc@ ce a lansat pe pia]@
"credite relaxate", la jum@tatea lunii mai
a acestui an, a fost Alpha Bank, urmat@
aproape imediat de BRD-Groupe Societe
Generale (la ^nceputul lui iunie), }i mai
apoi de BCR (iunie), Volksbank (iulie),
Banca Transilvania (august), Credit
Europe Bank (septembrie), Bank Leumi
(septembrie), RIB (septembrie), CEC
(septembrie). {i ING a relaxat condi]iile
de creditare, ^ns@ banca este suprave-
gheat@ direct de autoritatea monetar@ din
Olanda, func]ion$nd ca o sucursal@ a
ING Bank Amsterdam. Independent de
cerin]ele BNR mai func]ioneaz@ }i Banca
Italo-Romena, Garanti Bank sau Bank of

Cyprus, }i acestea fiind sucursale ale
unor b@nci str@ine, aflate sub suprave-
gherea b@ncilor centrale din ]@rile de re-
ziden]@.

Ce aduce nou oferta acestor b@nci?
%n principiu, creditarea dup@ norme pro-
prii permite un grad maxim de ̂ndatorare,
de 55-70& din veniturile nete lunare
(variind de la banc@ la banc@ }i ̂n func]ie
de veniturile solicitantului), un avans
minim sub 25& (}i, ^n unele situa]ii,
chiar spre zero), }i o plaj@ mai vast@ de
venituri luate ̂n calcul. Pe de alt@ parte,
b@ncile cu norme proprii de creditare
sunt obligate s@ ia ^n calcul a}a-numi-
tul co} de subzisten]@, respectiv o sum@
ce reprezint@ cheltuielile minime ale unei
familii }i care diminueaz@ veniturile eli-
gibile luate ^n calcul la stabilirea credit-
ului maxim ce poate fi accesat. Valoarea
acestui co} }i modul lui de calcul vari-
az@ de la banc@ la banc@, dar ca prin-
cipiu el se situeaz@ undeva ^ntre 735
de lei (^n oferta majorit@]ii b@ncilor) }i
echivalentul a 250 de euro (circa 840
de lei, la Volksbank) pentru o familie for-
mat@ din trei persoane. %n plus, dimi-
nuarea avansului este ^nso]it@ ^n multe
situa]ii de o cre}tere a costurilor (dob$nzi
sau comisioane suplimentare). 

Chiar }i a}a, un credit "relaxat" per-
mite ob]inerea unei finan]@ri mai mari.
Spre exemplu, fa]@ de ^nceputul anului,
la BRD creditul mediu este mai mare
^n prezent cu 43&, potrivit lui Lucian
Cojocaru, director comercial pentru re]ea,

ajung$nd la circa 57.000 de euro. Potrivit
normelor proprii de creditare, la BRD
gradul maxim de ̂ndatorare este de 70&
din veniturile lunare, indiferent de tipul
creditului sau de categoria de venituri ̂n
care se ^ncadreaz@ clientul. Pentru
finan]@rile imobiliare, aportul clientului
poate s@ scad@ p$n@ la 0&, ̂ns@ ̂n acest
caz este necesar s@ aduc@ garan]ii reale
substan]iale, care s@ dep@}easc@ valoarea
creditului, "iar costul cre}te u}or", admite
Cojocaru. {i totu}i, din spusele lui, "35&
din creditele imobiliare acordate din iunie
^ncoace sunt cu avans mai mic de 20&". 

Situa]ii similare, ^n care clien]ii
opteaz@ pentru un avans pe c$t posibil
mai mic, se reg@sesc }i ^n statisticile
B@ncii Transilvania }i Alpha Bank
Rom$nia. "Avem }i clien]i ce solicit@
credite cu avans 0&", spune Gabriela

Nistor, director de retail la Banca
Transilvania, iar ponderea creditelor cu
avans sub 15& este de peste 20& din
totalul creditelor imobiliare acordate ^n
prima jum@tate a lunii septembrie. {i
Banca Transilvania percepe costuri mai
mari pentru creditele imobiliare cu avans
zero, adaug@ ̂ns@ Nistor. Gradul de ̂nda-
torare acceptat de banc@ merge de la
45& p$n@ la 70&, dar de cel din urm@
nivel beneficiaz@ doar clien]ii care ob]in,
la nivelul familiei, venituri de peste 2.000
de euro. Potrivit unui calcul al b@ncii,
pentru un credit imobiliar pe 30 ani, cu
dob$nda de 6,5&, o familie cu venituri
nete totale de 1.900 de lei poate bene-
ficia de un credit ^n valoare de 95.000
de lei, fa]@ de 78.800 de lei, c$t putea
accesa pe normele vechi. 

(va urma)

Un rom$n din zece ^}i va lua cas@ 
^n urm@torii trei ani

Aproximativ 11% dintre rom$ni inten]ioneaz@ s@ ^}i cumpere o locuin^@ ^n urm@torii trei
ani, relev@ un studiu realizat de grupul UniCredit. Prin compara]ie, media ]@rilor din
Europa Central@ }i de Est este de numai 6%. Pe pia]a finan]@rilor imobiliare, ofertele de
credite cu avans zero }i grad de ^ndatorare de p$n@ la 70% se completeaz@ cu cele "nere-
laxate", dar }i cu cele ale societ@]ilor de credite ipotecare }i a celor din sistemul de
economisire-creditare pentru domeniul locativ.

Ileana ILIE


