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“Cea ce numim destin ^}i
are originea nu ^n afar@,
ci ^n@untrul indivizilor”

R.M.Rilke

c my b

c my b

Pia]a for]ei de munc@ – fa]@ de toate cele-
lalte pie]e – prezint@ un interes suplimentar
pentru analiz@, dat fiind faptul c@ „se vinde }i
se cump@r@” cea mai important@ }i complex@
„resurs@ economic@” – OMUL. Situa]ia }i
evolu]ia acestei pie]e are efecte imediate
asupra vie]ii de zi cu zi a oamenilor, asupra
bun@st@rii generale }i nivelului de trai, plata
muncii – salariul – fiind sursa principal@ de
venituri. Analiza echilibrului }i dezechilibrului în
pia]a for]ei de munc@ se poate face numai în
contextul general al teoriei echilibrului }i de-
zechilibrului economic.

Mul]i economi}ti consider@ c@ echilibrul
economic este o stare proprie a pie]ei con-
curen]iale, determinat@ de ac]iunile }i raportul
dintre cerere }i ofert@. Raportul dintre cerere
}i ofert@, ce genereaz@ echilibru sau opusul
acestuia – dezechilibru,  se manifest@ pe toate
pie]ele bunurilor }i serviciilor, pe pie]ele mo-
netare }i de capital, pe pia]a for]ei de munc@,
aceste echilibre sau dezechilibre fiind forme de
existen]@ a echilibrului macroeconomic.

Caracterul de pia]@ derivat@ pe care îl are
pia]a for]ei de munc@ determin@ o mai mare
sensibilitate a acestei pie]e la procesele }i
evolu]iile din celelalte pie]e, la un moment dat.
Chiar dac@ este o pia]@ derivat@, pia]a muncii
are, la rândul s@u, o influen]@ major@ asupra
celorlalte pie]e, datorit@ „tranzac]ion@rii” pe
aceast@ pia]@ a resurselor umane, esen]iale
pentru economie. 

Ca abordare general@, putem spune c@
starea de echilibru în ceea ce prive}te pia]a
for]ei de munc@ se refer@ la existen]a egalit@]ii
func]ionale }i structurale între cererea de
munc@ }i oferta de munc@.
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Sediul b@ncii Creditul Lyonez, ^n cl@direa vechiului
hotel Gardin du Boishamon, din Rennes
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Imaginea s@pt@m$nii

…Greva pentru pensionare, res-
pectându-se „regimurile speciale”, afe-
rente anumitor categorii de salaria]i –
calea ferat@, alte munci dificile etc. –
s-a terminat printr-un anume „con-
sens”. Hot@rârile vor fi luate func]ie de
finalizarea discu]iilor dintre factorii gu-
vernamentali }i reprezentan]ii sindicate-
lor din fiecare domeniu vizat în parte.
Oricum, au fost perturb@ri majore ale
transporturilor. TGV (trenuri de mare
vitez@), cu prec@dere de la }i spre Paris,
în ce prive}te circula]ia metroului pari-
zian, pe centura Parisului – cu un rol
vital în respira]ia Capitalei franceze,

leg@turile cu alte mari ora}e etc.
Referitor la rugbi, lucrurile au mers din
r@u în mai r@u. Dup@ semifinala cu
Anglia, echipa Fran]ei a pierdut }i „fina-
la mic@” cu Argentina, continuând s@
joace altfel decât în stilul care a impus-
o în lume, prezentând, comparativ cu
adversarii, caren]e din punct de vedere
fizic, p@rând debusolat@, acumulând
triste]i }i dezam@giri din care – afirm@
speciali}tii – cu greu va putea ie}i.
Mu}chetarii d-lui Treville au jucat la
argentinieni, iar greoii solda]i din garda
Cardinalului, la francezi…

continuare ^n paginila 4

Se înmul]esc îngrijor@tor semnele unei st@ri de s@n@tate mai
mult decât precar@ a economiei române}ti. Cre}terea datoriei ex-
terne, vulnerabilitatea monedei na]ionale, explozia în lan] a pre-
]urilor produselor }i serviciilor de baz@, ]intele de infla]ie tot mai
mi}c@toare }i nesigure, bâlbele penibile în croirea unui buget cât
de cât realist pe 2008 – toate acestea sunt doar vârfuri ale aisber-
gului care ascunde în adâncuri grave dezechilibre ale indicato-
rilor macroeconomici. E r@u c@, la noi, când tu}esc finan]ele
SUA, se produce un veritabil tsunami. E trist c@, la noi, nimeni
nu caut@ solu]ii durabile la probleme esen]iale. E descurajator
c@, la noi, vremurile când ne l@udam m@car cu progresele la
nivel macroeconomic au trecut demult. Acum, s-a ales praful din
toate. O simte pe pielea ei o na]ie întreag@. O constat@ cu vârf
}i îndesat o lume întreag@, care pare s@ în]eleag@, abia într-un
târziu, cât de adev@rat@ este, în România de azi, povestea cu vop-
situl gardului. Iat@, este pe cale s@ se încheie un an sub umbrela
binef@c@toare (credeau unii!) a UE, }i perioada s-a dovedit mult
prea scurt@ }i s@rac@ în promisiuni împlinite. Ba, mai mult,
agen]iile specializate interna]ionale ne plaseaz@ acum mult mai
r@u decât anul trecut în ceea ce prive}te ratingul de ]ar@: de la
clasa de risc A, la A4 minus, ceea ce înseamn@, concret }i mai
pe în]elesul tuturor, plasarea României sub supraveghere nega-
tiv@ de c@tre companiile de evaluare a managementului de risc.
În acest punct, opiniile sunt convergente. ]ara noastr@ trece
printr-un semnificativ moment de sl@biciune, datorit@ vulnera-
bilit@]ii monedei na]ionale }i cre}terii accelerate a datoriilor
înregistrate de corpora]ii. 
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Itinerar francez

R@zvan {erbu
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e-commerce
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Echilibru }i
dezechilibru în pia]a
for]ei de munc@

Detalii de octombrie… (II)
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dr. Sorin BURNETE

Procapitalism 
}i antiamericanism 
în Europa (II)

O lung@ perioad@ de timp, critica capitalismului prin anti-
tez@ cu socialismul va pedala, cu ostenta]ie, pe sfâr}itul implaca-
bil al celui dintâi, în opozi]ie cu poten]ialul nelimitat al celui de-
al doilea. Argumenta]ia devine îns@ mai profund@ }i mai subtil@
în acela}i timp. Oskar Lange, de pild@, într-un articol publicat în
1937, formula chestiunea în urm@torii termeni: „Aspectul cu ade-
v@rat important în discu]ia privind meritele economice ale socia-
lismului, comparativ cu cele ale capitalismului, nu rezid@ în compa-
rarea nivelului de bun@stare pe care cele dou@ sisteme, în starea
de echilibru, îl pot asigura. Adev@rata problem@ este dac@ men]i-
nerea în continuare a sistemului capitalist este compatibil@ cu
progresul economic.” Dup@ ce recunoa}te realiz@rile epocale ale
capitalismului din trecut („ca fiind purt@torul celui mai impresio-
nant progres economic consemnat vreodat@ în istoria rasei uma-
ne”), reputatul economist se întreab@, totu}i, dac@ „...institu]iile
propriet@]ii private asupra mijloacelor de produc]ie }i întreprin-
derile private vor fi capabile s@ sprijine la infinit progresul eco-
nomic sau dac@ nu cumva, la un anumit nivel al dezvolt@rii teh-
nologice, vor deveni din sus]in@toare, frâne în calea dezvolt@rii.”  

Dan POPESCU

Sediul B@ncii Na]ionale a Rom$niei

Cornelia IORD~NESCU

Leu, euro 
sau o moned@

exotic@?
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urmare din pagina 1
Din aceast@ perspectiv@ sumbr@,

agen]iile interna]ionale de rating esti-
meaz@ c@ firmele din România vor
cunoa}te o sl@bire consistent@, în ca-
zul sc@derii rapide a monedei na]io-
nale, sau vor înregistra o sc@dere a
activit@]ii economice. O spun, f@r@ în-
conjur, speciali}tii Corface: economia
româneasc@ actual@ r@mâne extrem
de vulnerabil@ la condi]iile externe,
iar companiile române}ti risc@ s@ se
confrunte cu dificult@]i majore în res-
pectarea obliga]iilor lor de plat@ c@tre
partenerii externi, pe fondul cre}terii
datoriilor }i a creditului neguverna-
mental corporatist în valut@.

Cu sabia lui Damocles perma-
nent deasupra capetelor, românii mai
recep]ioneaz@, din vreme în vreme,
câte o lovitur@ }i din partea mai-ma-
rilor Europei. Nu s-au stins bine eco-
urile raportului extrem de dur al Co-
misiei Europene, pe tema agriculturii
române}ti }i a incapacit@]ii sale cro-
nice de a absorbi în folos propriu
fonduri europene de vreo 13 miliarde
euro, c@ iat@, de la Bruxelles, sun@ alte
clopote de alarm@. Oficiali europeni
de rang înalt au descoperit c@ Ro-
mânia nu a transpus la vreme (ter-

menul expira la 1 aprilie 2007), în le-
gisla]ia na]ional@, actul normativ adop-
tat de Consiliul }i Parlamentul Euro-
pean cu privire la îmbun@t@]irea sigu-
ran]ei rutiere, concomitent cu armo-
nizarea normelor privind perioadele
de conducere }i de repaus pentru
}oferii profesioni}ti.

{i ve}tile proaste nu se opresc
aici. Stavros Dima, comisarul euro-

pean pentru mediu, ne-a urecheat }i
el zdrav@n, tot zilele trecute, pentru
nerespectarea legisla]iei comunitare
din domeniul biodiversit@]ii. Mai pe
în]elesul românilor, ]ara noastr@ nu a
reu}it s@ desemneze „ariile speciale
de protec]ie antifaunistic@” pentru p@-
s@rile migratoare }i vulnerabile, înc@l-
când astfel prevederile incluse în „Di-
rectiva P@s@ri” }i aruncând în derizo-

riu atingerea ]intei europene care vi-
zeaz@ stoparea pierderii biodiversit@]ii
pân@ în 2010. Ceea ce pare s@ sune
ca o glum@ cu… p@s@rici, risc@ s@
se transforme într-o dram@ na]ional@,
întrucât comisarul european respons-
abil cu mediul a anun]at nici mai
mult, nici mai pu]in decât „ini]ierea
procedurii de infringement (înc@lcare
a prevederilor Tratatului UE) împotri-
va României” }i sanc]ionarea ei core-
spunz@toare.

Pân@ la urm@, îns@, povestea cu
sanc]iunile europene tinde s@ devin@
pentru România un soi de bau-bau
care nu mai sperie }i impresioneaz@
pe nimeni. E adev@rat c@ articolul
226 din Tratatul de Aderare confer@
Comisiei Europene puterea de a ac]io-
na împotriva unui stat membru, dac@
acesta nu î}i respect@ obliga]iile. Când
comisia consider@ c@ un stat a în-
c@lcat anumite prevederi din tratat,
se deschide procedura de infringe-
ment de care pomeneam mai sus.
Tehnica aplic@rii este îns@ extrem de
greoaie }i birocratic@, debutând cu o
scrisoare de avertizare a statului în
cauz@, cu solicitarea de a se supune
obliga]iilor în cel mult 60 de zile. Abia
apoi începe discu]ia pe marginea
activ@rii atât de des evocatei clauze
de salvgardare. În cazul României,

amenin]area cu clauza de salvgardare
este aproape perpetu@. Politicienii ro-
mâni – care pot fi b@nui]i de orice,
numai de naivitate nu – au priceput
mesajul ascuns al amenin]@rii. De
fapt, niciodat@ în istoria recent@ a
Uniunii Europene nu s-a aplicat clauza
de salvgardare ca m@sur@ extrem@.
Cine are interesul ca, sub amenin-
]are, s@ declan}eze tensiuni politice
suplimentare în interiorul Comunit@]ii
Europene? {i apoi, chiar dac@ s-ar
dori foarte tare sanc]ionarea drastic@
a unui stat membru, chichi]ele pro-
cedurale sunt extrem de complicate,
cea dintâi condi]ie fiind votul unanim
al tuturor statelor membre. Ceea ce
e greu de realizat. A}a c@, România,
ca membru recalcitrant al familiei eu-
ropene, ca ]ar@ cu imagine }i rating
în pr@bu}ire, poate s@-}i vad@ lini}tit@
de n@zbâtiile ei prin curtea Europei.
Ei se fac c@ ne amenin]@, noi ne facem
c@-i credem! Alte griji }i alte priori-
t@]i îi apas@ pe români. De pild@, cum
s@ termin@m, în septembrie, ornarea
str@zilor pentru s@rb@torile de Cr@ciun
}i Anul Nou. Sau cum s@ ne planifi-
c@m, din prim@var@, petrecerile din
Revelionul urm@tor, totul pe bani grei
}i zile libere nenum@rate. S@ mai
spun@ cineva c@ aderarea nu ne-a
adus destule griji…

Emil DAVID

Împov@ra]i de grijile integr@rii

Sediul Parlamentului European din Strasbourg, Fran]a

Explozia pie]ei imobiliare a f@cut
ca achizi]iile de apartamente ^n sco-
pul rev$nz@rii s@ fie o activitate foarte
profitabil@, iar apari]ia noilor proiecte
reziden]iale a deschis calea unui alt
tip de investi]ii – achizi]ia locuin]elor
^nc@ din faza de proiectare, ^n scopul
rev$nz@rii la finalizarea construc]iei.
“Consumul este marcat de cre}terea
rapid@ a veniturilor }i de un acces
mai mare la pia]a creditului. Aceast@
tendin]@ este sprijinit@ }i de efectul
de ^mbog@]ire generat de cre}terea ra-
pid@ a pre]urilor locuin]elor”, se arat@
^n studiul Unicredit Group.

Odat@ ce o parte dintre bancheri
au ob]inut, de la banca central@, und@
verde pentru a acorda credite con-
form unor norme proprii, pia]a finan-
]@rilor imobiliare (}i nu numai) s-a
diversificat mult din punct de vedere
al ofertelor. %n ce moned@ este mai
avantajos ^mpurumutul?  

%ntre dob$nda la un credit ^n
euro }i dob$nda aceluia}i ^mprumut ^n
lei, diferen]a este ^n medie de 2-3
procente; pus ^n balan]@ cu mai exo-
ticul franc elve]ian, leul e de aproape
dou@ ori mai scump (strict prin pris-
ma dob$nzii afi}ate pentru cele dou@
monezi). Cu titlu de exemplu, la BCR
dob$nda (fix@ pe primii doi ani }i
variabil@, ulterior) este de 7,2& pe an
pentru creditele imobiliare ^n euro,
8,5& pentru cele ^n dolari }i 9,75&
pentru cele ^n lei. Lucrurile nu difer@
prea mult nici la OTP Bank, ^ntr-un
alt exemplu, unde finan]@rile ^n lei au
o dob$nd@ de 10,5& pe an, cele ^n
euro de 7,5& pe an, iar francul elve-
]ian de 5,5&. La Bancpost, o alt@
banc@ ce are ^n ofert@ }i francul
elve]ian, dob$nda pentru creditele ^n

lei este de 10,9& pe an (variabil@),
fa]@ de 8,9& la euro }i 6,5& pe an
pentru francii elve]ieni. La Volksbank,
pe de alt@ parte, dob$nzile la lei }i euro
pentru creditele pentru locuin]e sunt
identice (5,95&), ̂ n timp ce francul el-
ve]ian “cost@” 4,25& pe an. Chiar }i ^n
condi]iile ^n care aceste dob$nzi sunt
^ntotdeauna ^nso]ite de alte comi-
sioane, diferen]a de cost ^ntre lei }i
alte valute r@m$ne considerabil@. 

Deloc greu de ^n]eles, ^n aceste
condi]ii, c@ majoritatea celor ce intr@
^n banc@, pentru a lua un ^mprumut
pentru achizi]ia (construc]ia, renova-
rea etc) unei locuin]e, opteaz@ pentru
valut@ - fie ea euro, dolar (din ce ^n ce
mai pu]in) sau franc elve]ian. Pentru
a da doar c$teva exemple, ^n cazul
finan]@rilor imobiliare (sau ipotecare)
valuta este aleas@ ^n propor]ie de 98&
la BCR }i BRD, 90& la Raiffeisen,
60& la Banca Transilvania, 99& la
Alpha Bank, 70& la Bancpost, 96&
la OTP Bank }i 85& la Volksbank. 

Apetitul pentru ^mprumuturile ^n
valut@ a fost generat, ^n plus fa]@ de
dob$nzile mai reduse, }i de trendul
aproape continuu de apreciere pe
care s-a plasat leul ^n ultimii aproape
trei ani. Amintirea unui euro de mai
mult de 4,1 lei (c$t era ^n urm@ cu
exact trei ani) a fost rapid stears@ de
for]a cu care leul a c$}tigat ^n fa]a
valutei europene. Pentru cei care, la
vremea respectiv@ s-au ^mprumutat
^n euro, creditul a fost din ce ^n ce
mai u}or de rambursat (pe m@sur@
ce valuta european@ a pierdut din
valoare, ajung$nd la un minim abso-
lut ^n raport cu leul, la ^nceputul lunii
iulie, la doar 3,1112 lei/euro). Riscul
valutar – prop@v@duit de mul]i ban-
cheri ^n discursurile lor – nu a avut

(}i nici nu ar fi avut cum), p$n@ de
cur$nd, nici un ecou ^n mintea ro-
m$nilor care, ̂ ncuraja]i de terenul pier-
dut de moneda european@, s-au ^n-
datorat ^n aceast@ valut@. Trendul s-a
inversat ^ns@, iar leul s-a ^ntors deja
la valoarea avut@ la ^nceputul anului,
pierz$nd "vitez@" ^n cursa de apre-
ciere de p$n@ acum. Riscul valutar
pe care ^l imprim@ evolu]ia ^n zig-zag
a monedei na]ionale se traduce pen-
tru cei ce c$}tig@ veniturile ^n mone-
da na]ional@ }i se ^ndatoreaz@ ^n
valut@ un singur lucru: rate mai mari,
mai greu de suportat. Iar previziunile
anali}tilor nu aduc ve}ti prea ^mbu-
cur@toare: chiar dac@, pe termen me-
diu }i lung, cu to]ii vorbesc despre
aprecierea monedei na]ionale, c@derile
nu lipsesc. A}a cum nu lipsesc nici
previziuni sumbre ce plaseaz@ euro la
4 lei, pe termen de 6-8 luni. Pentru
cei care au luat un credit ^n euro, o
astfel de depreciere a monedei na]io-
nale ^nseamn@ mul]i lei ^n plus la fie-
care rat@ lunar@; spre exemplu, pentru
o rat@ de 100 de euro, diferen]a dintre
un euro de 3,11 lei }i unul de 4 lei
^nseamn@ aproape 90 de lei ^n plus. 

Introdus pe pia]a rom$neasc@, ^n
2005, de OTP Bank, francul elve]ian
este }i el la mare c@utare - fiind ten-
tant la creditare, ^n principal datorit@
dob$nzilor reduse de pe pie]ele finan-
ciare interna]ionale, ce le permit ban-
cherilor s@ afi}eze }i la ghi}eu cos-
turi mai mici dec$t la cele ^n euro
sau lei. %n prezent, }apte b@nci finan-
]eaz@ achizi]ia de imobile ^n franci
elve]ieni (c@rora li se adaug@ Porsche
Bank, cu credite pentru autovehi-
cule). {i ^n acest caz, exist@ ^ns@ un
revers al medaliei: riscul valutar mai
crescut, ^n condi]iile ^n care cursul

francului elve]ian fa]@ de leu se sta-
bile}te prin intermediul euro. %n calcul
intr@, ^n aceste condi]ii, cota]iile celor
dou@ monede fa]@ de euro pe pie]ele
interna]ionale, respectiv cursul euro/leu.
Totu}i, cel pu]in ^n decursul anului
trecut, leul s-a apreciat semnificativ
^n fa]a monedei europene, iar francul
a r@mas constant. %n aceste condi]ii,
clien]ii care s-au ^mprumutat ^n fran-
ci au c$}tigat - ^ns@ roata se poate
^ntoarce ^n orice moment.  

Cu at$t mai mult – iar afirma]ia
prive}te toate valutele – cu c$t, efect
de domino al crizei cu care se con-
frunt@ pia]a financiar@ a Statelor Unite,
dup@ c@derea pie]ei creditelor sub-
prime, criza lichidit@]ilor de pe pie]ele
interna]ionale scumpe}te }i pentru
bancherii rom$ni costurile de refi-
nan]are. Astfel c@ seria de scumpiri
a creditelor ^n valut@ a ^nceput deja
(cea mai recent@ mi}care de acest fel

venind din partea Volksbank, o banc@
ce a modificat arar dob$nzile), iar al]i
bancheri au ^nceput deja s@ anti-
cipeze cre}terea dob$nzilor. Recent,
}i Banca Transilvania a decis s@ scum-
peasc@ creditele, major$nd at$t do-
b$nzile la finan]@rile ^n lei c$t }i la
cele ^n valut@. La creditele imobiliare,
spre exemplu, ^mprumuturile nou
acordate vor fi acordate cu dob$nzi
de 10&-10,5& pe an (^n func]ie de
avansul clientului), ^n timp ce la cre-
ditele imobiliare ^n euro dob$nzile
sunt de 9&-9,5& pe an.

Pentru cei ce, c@ut$nd ^n noianul
de oferte pe cea mai potrivit@ pentru
a-}i cump@ra o locuin]@, pun ^n ba-
lan]@ un ̂mprumut ̂ n lei cu oferta ban-
cherilor ^n valut@, ^ntrebarea ar trebui
s@ fie destul de clar@. C$t de greu
le-ar fi dac@, peste noapte, leul ar
ajunge s@ ia drumul invers celui par-
curs p$n@ acum aproape constant?

Ileana ILIE

Creditele pentru locuin]@ vor cre}te cu 24%, p$n@ ^n 2009, afirm@ anali}tii Unicredit Group, ^n ultimul studiu
dat publicit@]ii. Cererea mare de locuin]e, ^n contextul unei oferte ^nc@ reduse, salt@ pre]urile la locuin]e. Pe
pia]a finan]@rilor imobiliare, ofertele de credite cu avans zero }i grad de ^ndatorare de p$n@ la 70% se com-
pleteaz@ cu cele "nerelaxate", dar }i cu cele ale societ@]ilor de credite ipotecare }i ale celor din sistemul de
economisire-creditare pentru domeniul locativ. Dob$nzile ridicate la creditele ^n lei ^i ^mping, ^ns@, pe cei mai
mul]i dintre cei ce doresc s@-}i cumpere o cas@ cu finan]are de la banc@, spre ^mprumuturile ^n valut@. 

Leu, euro sau o moned@ exotic@?
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„România se pierde, la ea
acas@. R@mân din ce în ce mai pu]ini
acas@ }i ace}tia sunt din ce în ce
mai în vârst@", spune, într-un interviu,
profesorul Vasile Ghe]@u. Românii r@-
mân din ce în ce mai pu]ini în ]ar@
}i din ce în ce mai singuri. Dac@,
ini]ial, refuzul sau reticen]a de a avea
copii era explicat@ la români prin
stresul unui trai de via]@ la limita
subzisten]ei, mai nou apar al]i factori,
odat@ cu emanciparea femeii, conju-
gat@ cu competi]ia economic@, pus@
în rela]ie cu dorin]a de cre}tere pro-
fesional@ }i a veniturilor angaja]ilor.
Sc@derea natalit@]ii este cauzat@, pe
lâng@ problema accesului la contra-
ceptive, }i de tranzi]ia în sine, mani-
festat@ }i în crize economice }i
sociale. Duritatea schimb@rilor, incer-
titudinea, consumul nervos, stresul
sunt factori care i-au schimbat româ-
nului comportamentul fa]@ de c@s@-

torii }i de copii. La toate acestea, se
adaug@ un fenomen numit fertilitatea
diferen]iat@. "Este o realitate. Nu a}
putea spune c@ e o situa]ie specific@
României. În toate ]@rile, exist@ ceea
ce se nume}te fertilitate diferen]ial@.
Numai c@, la noi, amplitudinea dife-
ren]ei dintre fertilitatea femeii cu
studii superioare }i a celei cu studii
medii, primare sau deloc, este mult
mai mare. În timp ce femeile cu
studii superioare au un copil, cele cu
studii inferioare au trei.", arat@ profe-
sorul Ghe]@u. Chiar dac@ s-au luat
mai multe m@suri, prin care proas-
petele m@mici sunt indemnizate, apar
noi probleme. Nu exist@ informa]ii
centralizate despre num@rul salari-
atelor care beneficiaz@ de aceste in-
demniza]ii. Nu se }tie câ]i copii au,
ce ocupa]ie au }i din ce sectoare de
activitate provin. Nu se cunosc con-
di]iile în care locuiesc, cum vor
asigura îngrijirea copilului, dup@ cele
24 de luni de concediu, }i dac@ mai
vor s@ mai aib@ un copil. Potrivit
unui raport UNDP România, ultimele
dou@ aspecte sunt cu atât mai rele-
vante, cu cât exist@ femei – din rân-
dul celor care au salariul mai mic
decât indemniza]ia – care, fiind la

primul copil, au hot@rât s@ îl aib@ }i
pe al doilea, în acelea}i condi]ii finan-
ciare. Aceast@ „planificare” asigur@
familiei, timp de patru ani, un sprijin
financiar constant }i consistent, în
compara]ie cu venitul anterior. Ce se
va întâmpla, îns@, dup@ terminarea
concediului, când aceste femei vor
trebui s@ se întoarc@ în câmpul
muncii, la un salariu mai mic decât
indemniza]ia? “Deteriorarea condi-

]iilor de via]@, prin revenirea la un
venit net inferior, diminuat atât prin
întoarcerea la un salariu mic, cât }i
prin apari]ia copilului, va pune famili-
ile în fa]a unor dificult@]i financiare
care nu pot fi ignorate. Ca urmare,
risc@m s@ ne confrunt@m cu o
cre}tere a num@rului de copii plasa]i
în institu]ii de protec]ie a copiilor,
da]i spre adop]ie sau chiar aban-
dona]i”, se arat@ în documentul citat.

În perioada 2003-2005, num@rul
na}terilor a crescut. În 2003, s-au
n@scut 212.500, în 2004 - 216.300,
iar în 2005 - 221.000. Marea majori-
tate a acestor na}teri a fost înregis-
trat@ în rândul femeilor salariate din
ora}e. În 2004, pentru prima dat@ în
istoria demografic@ a României, nu-
m@rul de n@scu]i din ora}e l-a dep@-
}it pe cel al n@scu]ilor de la sate. Aceast@
tendin]@ se p@streaz@ }i în prezent.

Românii - prea stresa]i }i prea ocupa]i
ca s@ fie p@rin]i

Iulia NAGY

urmare din pagina 1
R@spunsul propus de Lange, la între-

barea-cheie men]ionat@ mai sus, este, evident,
unul negativ: capitalismul ca sistem, în ciuda
meritelor sale trecute, nu este capabil s@
sus]in@ dezvoltarea economic@ viitoare.
Autorul î}i argumenteaz@ aser]iunea, bazân-
du-se pe o idee a lui Lionel Robbins con-
form c@reia, în capitalism, exist@ o incom-
patibilitate v@dit@ între men]inerea valorii capi-
talului investit }i inova]ia tehnic@ ce produ-
ce o sc@dere a costurilor. „Sistemul capita-
list se confrunt@ cu o dilem@ din care nu va
putea sc@pa: a opri progresul tehnic
înseamn@ a restrânge oportunit@]ile pentru
investi]ii profitabile, ceea ce conduce la un
}omaj cronic, ce nu va putea fi remediat
decât printr-o politic@ a investi]iilor publice
la o scar@ tot mai mare, în timp ce conti-
nuarea progresului tehnic duce la instabili-
tate, datorit@ politicii de protejare a valorii
investi]iilor trecute”– conchide Lange.      

Urmarea fireasc@ a propagandei anti-
capitaliste – care a c@p@tat, pe alocuri, chiar
accente de isterie – a fost aceea c@ mituri-
le de care vorbe}te Hayek sunt, ast@zi, tot atât
de puternic ancorate în con}tiin]a public@ ca
}i în trecut, nu doar în societ@]ile post-comu-
niste, cum ne-am a}tepta, ci, într-o m@sur@
mai mic@ sau mai mare, în toate ]@rile
Europei de vest. ”Întreba]i orice european ce
a înv@]at la }coal@ despre func]ionarea eco-
nomiei }i ve]i auzi, cu mare probabilitate,
aceea}i poveste” – consemna un reporter
de la Newsweek, într-un num@r din anul 2006
al prestigioasei publica]ii americane. ”Conform
unui studiu recent privind con]inutul manua-

lelor de economie politic@ din Germania, reali-
zat de Institutul de Economie din Köln, în
marea majoritate a textelor, întreprinz@torii
priva]i sunt prezenta]i ca ”personaje” mai
degrab@ negative. Nu numai c@ nu li se recu-
noa}te meritul de a crea locuri de munc@,
dar sunt f@cu]i responsabili pentru multe din
relele din societate: }omaj, alcoolism, frau-
de pe Internet, dependen]@ de telefoane celu-
lare” – se arat@ în articolul citat. 

Întrucât toate aceste ”adev@ruri” au
fost transmise tinerelor genera]ii pe scar@
larg@, prin intermediul }colii, nu e de mira-
re c@ în prezent, confuzia în rândul acestora
este aproape la fel de mare ca la sfâr}itul
anilor 1960, când un grup avangardist de
orientare marxist-radical@, în frunte cu Guy
Debord }i Jean Baudrillard au inflamat min]ile
tinerilor parizieni cu idei ”revolu]ionare”, în-
f@]i}ându-le capitalismul drept un ”spectacol”
conven]ional }i eminamente mercantil, în care
orice experien]@ uman@ autentic@ este ime-
diat transformat@ în marf@, iar apoi revândut@
prin intermediul publicit@]ii }i mass-media.

Chiar dac@, ast@zi, lucrurile nu mai sunt
v@zute în aceast@ lumin@, situa]ia nu este cu
mult mai bun@.  De}i au fost dep@}ite vul-
gariz@rile ce reduc capitalismul la un sim-
plu ”sistem de simboluri }i reprezent@ri”, un

”co}mar al unei societ@]i încarcerate, a c@rei
ultim@ dorin]@ este de a dormi”, tinerilor de
ast@zi li se prezint@ în continuare o imagine
deformat@ a acestui sistem economic. ”Pro-
fesorii ne-au înv@]at c@ economia de pia]@
este o jungl@ periculoas@, plin@ de riscuri }i
falimente” – m@rturisea un tân@r întreprinz@tor
german, sus-numitului reporter de la News-
week. ”Nu ni s-a explicat niciodat@ cum influ-
en]eaz@ pre]urile cererea }i oferta. Ni s-a vor-
bit numai despre manageri r@i }i salarii injus-
te” – sus]inea acela}i tân@r. În sfâr}it, poate
cea mai elocvent@ prob@ a obtuzit@]ii înv@-
]@mântului vest-european în ce prive}te pre-
darea }tiin]elor economice în perioada post-
belic@ o reprezint@ chiar cazul Universit@]ii
din Viena, unde, timp de peste cinci dece-
nii, ilu}trii reprezentan]i ai }colii austriece au
fost aproape complet ignora]i. 

Judecând prin prisma aspectelor des-
crise mai sus, confruntarea dintre capitalism
}i socialism, la nivel doctrinar, pare a fi etern@
}i imposibil de solu]ionat. Ea ne apare, totu}i,
într-o lumin@ diferit@, dac@ o privim prin ochii
istoricului de profesie. Istoricii au, din acest
punct de vedere, un ascendent asupra eco-
nomi}tilor. Ace}tia din urm@, indiferent de
orientarea lor doctrinar@, au, în general, ten-
din]a de  a da pozi]iei lor o tent@ mecanicis-

t@, cultivând un soi de feti}ism al modele-
lor teoretice }i „supralicitând” – uneori f@r@
just temei – latura normativ@ a acestora.
Neoclasicii, bun@oar@, a c@ror contribu]ie teo-
retic@ nu va putea fi niciodat@ îndeajuns
pre]uit@ au p@c@tuit – dup@ cum sus]ine
Richard Nelson – prin faptul de a fi l@sat
s@ se în]eleag@ c@ sistemul lor este infaili-
bil. Ei sus]in, de pild@, c@ „într-un ansamblu
dat de ipoteze, un model teoretic al econo-
miei de pia]@ produce rezultate echivalente
cu optimul paretian. Decurge, de aici, sus]ine
Nelson, c@ nu ar fi necesar s@ consider@m
}i alte forme de organizare economic@, deoa-
rece nici unul nu ar fi mai bun decât siste-
mul de pia]@.”

Prin contrast, viziunea istoricilor are
avantajul de a fi integratoare }i prin aceas-
ta, reconciliatoare. „Capitalismul este de ne
imaginat f@r@ complicitatea activ@ a societ@]ii
– scrie Fernand Braudel. El este în mod evi-
dent, o realitate de ordin social, politic }i
chiar o realitate a civiliza]iei, deoarece este
necesar ca societatea, în întregime }i în mod
mai mult sau mai pu]in con}tient, s@-i accep-
te valorile.” Spunând aceasta, marele isto-
ric francez realizeaz@ un lucru remarcabil,
prin faptul c@ plaseaz@ discu]ia pe un plan
superior.  De}i nu va conduce propriu-zis la

o reconciliere între cele dou@ concep]ii, îi va
stimula totu}i pe gânditori în g@sirea unor
pun]i de leg@tur@ }i posibile puncte comu-
ne. Socialismul de pia]@ s-a n@scut, a}adar,
dintr-o mare dilem@: cum s@ dep@}im limi-
tele economiei de pia]@, despre care vorbe}te
Nelson, f@r@ a abandona valorile capitalismu-
lui, despre care face vorbire Braudel?

Adep]ii noii paradigme – între care
Bardhan }i Roemer se cuvine a fi men]iona]i
– sunt convin}i c@ au g@sit formula prin
care cele dou@ concep]ii, aparent ireconcilia-
bile, capitalismul }i socialismul, pot fi armo-
nizate. Dac@, dup@ cum afirm@ Nelson, eco-
nomia de pia]@ nu poate reglementa anu-
mite sectoare ale activit@]ii economice cum
sunt de pild@, bunurile publice, socialismul
în schimb, o poate face. Solu]ia ar fi prin
urmare, un sistem hibrid, semnificativ numit
„socialism competitiv”, care combin@ valo-
rile capitalismului (spre exemplu, alocarea
resurselor pe baze competitive) cu cele ale
socialismului (în special proprietatea public@
asupra mijloacelor de produc]ie). Mi-a} per-
mite un mic comentariu: „spectacolul” pe
care-l ofer@, în prezent, China comunist@ pare
a fi o ilustrare vie a acestei teze.

Tr@im prin urmare, ast@zi, un moment
fericit: nu numai c@ ambele sisteme au
supravie]uit, dar ele sunt actualmente mult
mai apropiate decât oricând în trecut. Nici
profe]iile lui Marx privind sfâr}itul inevitabil
al capitalismului nu s-au adeverit, nici socia-
lismul nu a murit, o dat@ cu pr@bu}irea regi-
murilor totalitare din estul Europei. Dar, asta
înseamn@ c@ ne va fi înc@ }i mai greu s@
contur@m imaginea societ@]ii viitorului. „Ea
nu va fi în nici un caz capitalist@” – afirma
cu t@rie, în urm@ cu câ]iva ani, Peter Drucker,
o figur@ ilustr@ care numai de simpatii socia-
liste nu poate fi b@nuit. Dar, atunci,... va fi
ea oare una socialist@? – mi-a} permite s@
întreb.

Greu de spus. Europa se declar@, deo-
camdat@, procapitalist@, cel pu]in prin pris-
ma sondajelor de opinie. Ce fel de capita-
lism vor, îns@, europenii? 

Vom dezbate acest subiect în num@rul
urm@tor.

Procapitalism }i antiamericanism în Europa (II)

dr. Sorin BURNETE
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Un lucru deosebit, pe care îl apre-

ciaz@ }i studen]ii }i profesorii de aici,
l-a reprezentat adoptarea „Minitratatului
european”, vinerea trecut@, la Lisabona,
sub bagheta de dirijor eficient a lui
José Manuel Barroso. Este vorba de o
list@ de dispozi]ii a c@ror ac]iune va
facilita în mod considerabil func]ionarea
„UE 27”: dubla majoritate, crearea unui
veritabil ministeriat al Afacerilor Str@ine
Europene, alegerea unui pre}edinte pen-
tru Consiliul European, pentru 2 ani }i
jum@tate }.a. Avem de-a-face cu un
veritabil „deblocaj institu]ional” pentru
UE, cu serio}i pa}i înainte ai acestei
mari comunit@]i. „P@strând toate pro-
por]iile”, cum spunea, dac@ îmi aduc
bine aminte, Richelieu, pa}i înainte de
deschidere european@ s-au ob]inut }i
cu succesul „Zilei Interna]ionale” a IUT-
ului, respectiv GEA-ului, desf@}urat@ joi,
18 octombrie, de diminea]@ pân@ seara.
În fa]a studen]ilor din anul terminal –
studen]i care sunt obliga]i, prin regle-
ment@rile franceze, s@ presteze în anul
respectiv stagii practice fie în Fran]a,
dar mai ales în str@in@tate – profesorii
de la universit@]i partenere ale IUT-ului,
în spe]@ din Montreal (Canada), de la
Alstone }i Tralée (Republica Irlanda),
din Atena, de la mai multe universit@]i
din Spania (Oviedo) }i Portugalia, de la
o universitate polonez@, de la univer-
sit@]i germane, subsemnatul de la ULBS
etc., au prezentat oferta lor educa-
]ional@ atât privind continuarea de stu-
dii cât }i stagiile posibile, desigur, în
cadrul unor firme potrivite. Pot s@ spun
– }i m-am bucurat foarte mult – c@ cel
pu]in vreo 12 studen]i m-au contactat, în
discu]iile care au urmat, pentru a face
stagiile lor la Sibiu. Ceea ce nu este
deloc r@u }i reprezint@ un detaliu al

unei bune imagini a universit@]ii noas-
tre sibiene în Europa. De fapt, am fost
la „concuren]@ deschis@” cu canadienii
}i cu universit@]ile germane, precum }i
cu cele din Spania }i Portugalia…

Remarc o intens@ activitate de
conferin]e }tiin]ifice la Rennes – urma-
te de dezbateri – conferin]e adresate
tinerilor }i sus]inute cu prec@dere de
profesori de mare prestigiu ai Univer-
sit@]ilor Rennes 1 }i Rennes 2. Ele se
desf@}oar@ în modernul edificiu, termi-
nat nu de mult, „Espace des sciences”,
}i au un succes remarcabil, întrucât,
intrarea pentru tineri fiind liber@, trebu-
ie realizate din timp rezerv@rile necesa-
re. Men]ionez astfel „Chemarea spa-
]iului astral” conferen]iarii fiind 2 astro-
nau]i, pe urm@ „Plantele medicinale }i
oamenii”, a profesorului de farmacolo-
gie Bernard Weniger, de la Universi-
tatea „Louis Pasteur”, Strasbourg 1, cu re-
ferire direct@ la faptul c@, în ultimii mai
pu]in de 50 de ani, bulvers@rile care au
afectat planeta noastr@ }i popoarele
care tr@iesc pe ea au contribuit la a
pune serios în pericol diversitatea
noastr@ biologic@ }i cultural@, cu con-
secin]e, care se anun]@ deja, }i de acum
înainte, extrem de dramatice. În acela}i
timp, ar@ta conferen]iarul, pentru nume-
roase comunit@]i, mai ales din ]@rile din
sud, „savoir faire”-ul }i practicile tradi-
]ionale, în mod particular folosirea plan-
telor medicinale continu@ s@ de]in@ un
loc primordial, în centrul rela]iilor com-
plexe pe care omul le are cu mediul
s@u înconjur@tor. Bog@]ia acestor tradi]ii
}i existen]a strategiilor urm@rind salva-
rea patrimoniului biologic }i cultural al
planetei au fost evocate }i ilustrate cu
exemple dintre cele mai semnificative.

Desigur, asemenea teme bio-eco-
logice au trezit }i trezesc un amplu
interes, fiind vorba, în fapt, de via]a }i
destinul tuturor tinerilor ce se afl@ în
sal@. {i nu doar de via]a }i destinul lor.
Lucru dovedit, odat@ mai mult, de ma-
niera în care a fost receptat@ conferin]a
cercet@torilor Jean Braun }i Philiphe
Boulvais, de la Consiliul Na]ional de
Cercetare {tiin]ific@, de la Universitatea
din Rennes 1 – „Istoria climatic@ a
Terrei” –, un public foarte atent }i
reactiv. Ce s-a întâmplat în trecut, ce
se întâmpl@ în prezent sunt veritabile
linii directoare pentru ceea ce se va

întâmpla în viitor cu P@mântul. Alte
conferin]e, în acela}i cadru, au avut ca
teme „Originea }i evolu]ia vie]ii la
suprafa]a Terrei”, dar }i „Biodiversi-
tatea, o nou@ privire asupra diversit@]ii
viului”, „Plonja]i în abis” etc. „Spa]iul
}tiin]elor” – un semnificativ forum de
formare }i consolidare de con}tiin]e }i
caractere umane, la acest început de
mileniu atât de zbuciumat }i din pers-
pectiva c@ruia „se întrez@re}te”, din ce
în ce mai clar, c@ via]a ne este pus@
în pericol. Sunt preocup@ri relevante }i
care pot fi repetitive pentru oricine.

…Duminic@, 21 octombrie, am fost
la Peillac, un cochet ora} breton, unde
s-a desf@}urat „S@rb@toarea fructelor de
toamn@”. Lume mult@, mult@, în gene-
ral familii cu copii, c@rora p@rin]ii le
explicau mai în detaliu „ce }i cum”
expozan]ii f@ceau. Adic@, fel }i fel de
produse din castane, felurite dulce]uri
}i gemuri expuse pe standuri de zeci }i
zeci de metri, în fa]a vizitatorilor me}-
teri pricepu]i „f@ceau” cidrul (vinul de
mere, foarte slab alcoolizat, dar pe atât
de bun), me}teri fierari potcoveau caii,
pe 3-4 scene se cântau melodii dintre
cele mai frumoase, se vindeau salamu-
ri }i cârna]i de toate felurile, la fel
brânzeturi etc. Câteva ore agreabile,
care te duceau cu gândul în lumea }i
frumoas@, dar }i grea a Evului Mediu.
„Tradi]iile trebuie nu doar men]inute, ci
}i reafirmate, dezvoltate, pentru a avea
o necesar@ linie de continuitate cu ceea
ce a fost bun în trecut” erau, parc@,
cuvintele de ordine ale acestei mani-
fest@ri de la Peillac, itinerant@, de alt-
fel, urmând s@ aib@ loc }i în alte ora}e
ale Bretaniei. „Este Fran]a profund@”
îmi spunea un coleg profesor de la
Rennes, o Fran]@ care î}i respect@ }i
admir@ ]@ranii }i me}te}ugarii ei, ce i-au
dat – }i îi dau înc@, «ap@ vie» . Marilor
noastre inteligen]e le place chiar s@ fie
din când în când ]@rani, de-acolo, de la
p@mânt }i-au «tras» seva }i puterea lor
industrial@ }i spiritual@”. Nu am cum
s@-l contrazic, dimpotriv@…

…În sfâr}it, vreau s@ mai ar@t c@
„Ziua refuzului mizeriei”, de care am
vorbit, nu este nici o „lucrare” de cam-
panie }i nici una de parad@. „Solda]ii”
francezi care lupt@ pe acest front atât
de dur vor ca fiecare francez s@ în-
]eleag@ }i s@ vin@ al@turi de ei. Un
sociolog }i filozof, precum celebrul

Edgar Morin, scria, în acest sens, într-
un ziar intitulat „Résistances”, „Le jour-
nal du refus de la misère”, }i distribuit
gratuit pe str@zile Rennes-ului: „Civili-
za]ia noastr@ smulge oamenii dintr-o
s@r@cie demn@, pentru a-i arunca în
mizeria bidonvilles-urilor urbane. Mon-
dializarea creeaz@ ici-colo zone de pros-
peritate, dezvoltând clasele de mijloc,
dar }i zone înc@ mult mai vaste de
mizerie cu megalopolisurile }i bidonvi-
lles-urile… Este, totu}i, o problem@ de
civiliza]ie. Acum, }tiin]a, tehnica, econo-
mia }i profitul merg împreun@ }i cre-
eaz@ un proces care, dup@ p@rerea
mea, conduce Planeta spre o catas-
trof@. Lipse}te reglementarea interna-
]ional@; economia se dezl@n]uie. În
plus, civiliza]ia noastr@ a distrus vechi-
le solidarit@]i }i a creat o ma}in@ a
solidarit@]ii anonime. Când o persoan@
cade în strad@, oamenii î}i continu@
drumul, spunându-}i c@ este treaba
Samu-ului (Asisten]a medical@ de ur-

gen]@, n.n.) sau a poli]iei s@ se ocupe.
Aceast@ mentalitate strict individualist@
a progresat sensibil. Fraternitatea îns-
cris@ pe monumentele noastre a deve-
nit parc@ absent@. Trebuie s@ cre@m
institu]ii care s-o revitalizeze… Este
necesar s@ ne umaniz@m con}tiin]ele.
Dar, este întotdeauna posibil ca, a}a cum
scria Victor Hugo, oprimatul de ieri s@
devin@ agresorul de mâine. Pentru a
preveni, trebuie ca ideea de asociere s@
devin@ important@. «Mizerabilii» asocia]i
cu oamenii care nu sunt «mizerabili»
dar îi în]eleg pe ace}tia. Este mul]umit@
unor astfel de oameni c@ vom putea
ajunge la con}tiin]a care poate schim-
ba lucrurile… {i «mizerabilii» trebuie
s@ beneficieze de drepturile umane.
Puterea public@ trebuie s@ creeze con-
di]iile care s@ tind@ s@ suprime mize-
ria….”. Ne batem, de fapt, pentru o
lume bogat@ prin toat@ lumea ei }i nu
doar prin unii dintre indivizii ei.

(va urma)
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Sediul Comisiei Europene din Bruxelles, Belgia

Un bidonville, la marginea unui megalopolis

Imagine din Peillac, Bretagne

Dan POPESCU

Detalii de octombrie… (II)



VINERI 26 OCTOMBRIE 2007 5

c my b c my b

c my b
c my b

COMER[ ELECTRONIC

Istoria publicit@]ii on-line de la noi
a început în 1998, atunci când câteva si-
turi române}ti s-au impus }i au devenit pri-
mele branduri on-line din peisajul autohton.

Compaq a fost printre primii adver-
tiseri care a ales publicitatea on-line în
România, în anul 2000, de}i acest lucru
p@rea atunci imposibil de realizat. Totu}i,
dup@ numai 3 ani, se estima o valoare
de 1 milion de euro corespunz@toare
acestei industrii, valoare ce a ajuns la 2
milioane în 2004 }i la 3,5 milioane în
2005. Previziunile ini]iale pentru 2006
au fost de 6 milioane de euro }i se pare
c@, în final, s-a dep@}it valoarea de 8
milioane de euro.

Statistic vorbind, exist@, în prezent,
un num@r de peste 70.000 de domenii
cump@rate la RNC, autoritatea na]ional@
pentru tranzac]ionarea domeniilor ".ro",
iar în peisaj avem doar 20.000 care "se
v@d". Poten]ialul este deci mult mai mare
decât pia]a în momentul de fa]@, iar sin-
gura limitare a fenomenului este pus@
pe seama absen]ei for]ei de munc@ în
construc]ia proiectelor. Cele 4000 de
firme de soft din România produc în
mic@ parte tehnologie web }i sunt orien-
tate mult la export.

Pe graficul al@turat, se vede c@
cele mai importante vânz@ri on-line sunt

efectuate în Statele Unite a Americii, dar
în ultimii ani partea Europei }i Asiei este
din ce în ce mai important@. În Europa,
]@rile din vest sunt cele care au o dina-
mic@ de cre}tere mai semnificativ@. 

[@rile din Europa de Vest arat@ o
"hiper-cre}tere", începând înc@ din 2001.
Pân@ în 2006, comer]ul electronic vest-
european a dep@}it 1.900 mld $ ca ur-
mare a eforturilor agresive ale gigan]ilor
din industrie }i a dezvolt@rii afacerilor
on-line. Comer]ul european de tip busi-
ness to consumer (afaceri c@tre consu-
matori) cre}te rapid, dar în prezent doar
o mic@ propor]ie din europeni cump@r@
on-line. Eurobarometrul Comisiei Euro-
pene dezv@luie faptul c@ europenii pre-
fer@ activit@]i comerciale on-line pasive:
c@utare de produse, comparare de pro-
duse, înregistrarea pe situri comerciale
sau plata de facturi.

În general principalele bariere în
dezvoltarea comer]ului electronic r@mân
problemele legate de securitate }i încre-
dere. Pe m@sura cre}terii utilizatorilor cas-
nici de Internet procedurile legate de auten-
tificare }i criptare a datelor personale pri-
mesc o importan]@ din ce în ce mai mare
}i de succesul implement@rii lor depin-
de succesul comercian]ilor de pe web.

Din totalul comer]ului din Asia-
Pacific, în 2006, 9& a fost comer]ul
electronic. Totu}i regiunea nu se va dez-
volta uniform datorit@ diferen]elor politi-
ce }i de infrastructur@. 

Din valoarea total@ a comer]ului,
numai o mic@ parte este format@ din
vânz@rile pentru consumatori, adic@ B2C
(business to consumer). Afacerile între
persoane juridice sau institu]ii reprezint@
circa 86& din valoarea total@ a afaceri-
lor on-line. 

Evolu]iile din comer]ul electronic arat@
cu claritate faptul c@ B2B (business to
business) a devenit un domeniu extrem
de atractiv pentru marile companii, care
vor ajunge ca, la un moment dat, s@-i
exclud@ de pe pia]@ pe competitorii lor
de dimensiuni mai reduse.

Este prognozat ca pe termen-scurt
}i mediu, cre}terea comer]ului electro-
nic s@ fie în continuare determinat@ de
segmentul B2B. Valoarea segmentul B2C
este determinat@ de m@rimea cump@r@-
turilor: institu]ia de cercetare de pia]@.
ACNielsen, pe baza unor cercet@ri efec-
tuate în 38 ]@ri, arat@ c@ în 2006 aproxi-
mativ 627 milioane de persoane au ac-
cesat internetul din motivul de a efec-
tua cump@r@turi on-line.

Dup@ cum se vede în tabelul prezen-
tat valoarea total@ a comer]ului electro-
nic este într-o dezvoltare foarte rapid@. 

Valoarea vânz@rilor efectuate pe In-
ternet în 2006 este de patru ori mai
mare decât anul trecut, iar pentru anul
2007 este estimat@ 120 milioane euro,
valoare ce reprezint@ o dublare a cum-
p@r@torilor în magazine virtuale.

În ce prive}te componen]a pie]ei
de publicitate on-line româneasc@, pân@
acum câ]iva ani, atât siturile care g@z-
duiau publicitate cât }i agen]iile, colabo-
rau mult între ele, f@r@ a exista concu-
ren]@ în adev@ratul sens al cuvântului.
Majoritatea de]in@torilor de situri erau
pasiona]i ai domeniului Internet. Dezvol-
tarea într-un ritm alert a comer]ului
electronic a început îns@, la un moment
dat, s@ pun@ probleme acestora. 

Eficien]a afacerii on-line depinde
acum în mare m@sur@ de costurile de
între]inere a sitului, de num@rul de vizita-
tori atra}i }i de construirea unui brand
puternic. 

Concuren]a }i-a luat rolul în serios
}i imprim@ un trend ascendent indus-
triei de publicitate on-line. În momentul
de fa]@ exista un num@r de 300 de situri
care cu adev@rat conteaz@, }i o list@ des-
tul de lung@ de agen]ii de publicitate. 

Cei mai mari cump@r@tori de publi-
citate în web-ul românesc sunt compa-
niile multina]ionale, }i aceasta din doua
motive: au bugete alocate pentru a}a
ceva }i au în]eles c@ este un mediu pe
care e bine s@ îl controleze înc@ de la în-
ceput. Al]i cump@r@tori sunt cei ocazio-
nali, cu ac]iuni sezoniere. Vara, agen]iile
de turism la mare }i iarna, agen]iile de

turism montan. 
Exist@ bineîn]eles }i clien]i norma-

li, care doresc s@ cheltuie sume rezo-
nabile în publicitatea on-line. De multe
ori, îns@ ace}tia î}i fac singuri cerceta-
rea, caut@, identific@ }i negociaz@. Clien-
tul de publicitate on-line este un client
care înva]@ foarte repede, se rafineaz@
rapid, }i care în câteva luni }tie exact
eficacitatea }i tipologia advertisingului
pe care îl va face.

Cât prive}te previziunile pentru 2010,
se pare c@ valoarea pie]ei de publicita-
te on-line din România va dep@}i 20 mi-
lioane de euro datorit@ diversific@rii ser-
viciilor de publicitate. Vor ap@rea în zona
siturilor peste 2000 de noi juc@tori pe
pia]@ care vor dori s@ câ}tige por]iuni
din ea. Publicitatea on-line se va legife-
ra ca }i fenomen, iar majoritatea firme-
lor autohtone, fie mici, fie mari vor con-
sidera oportun acest canal direct.

Industria româneasc@ de profil cre}te
a}adar în ritmul celei mondiale, chiar
dac@ la o scar@ mult mai mic@. Se pare
c@ reu}im s@ recuper@m din mers dis-
tan]a ce ne separ@ de economiile dez-
voltate, m@car în unele domenii. Putem
asista la începutul unei Românii atractive
}i din punct de vedere al comer]ului
on-line.

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

dr. R@zvan Sorin {ERBU
conf. univ. dr. Aniela DANCIU
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Echilibrul func]ional al pie]ei for]ei

de munc@ se refer@ la raportul dintre
nivelul de ocupare al for]ei de munc@
}i nivelul productivit@]ii muncii, în condi-
]ii determinate de produc]ie, în timp ce
echilibrul structural se refer@ la distri-
bu]ia cererii }i ofertei de for]@ de munc@
în diferite sectoare sau ramuri economi-
ce, în diferite zone sau teritorii deter-
minate, în diferite profesii sau la diferite
nivele de calificare. Echilibru func]ional
}i structural interac]ioneaz@ }i se inter-
condi]ioneaz@, fiind p@r]i constitutive ale
echilibrului general al acestei pie]e.

Problema echilibrului sau dezechi-
librului pe pia]a for]ei de munc@ este
deosebit de important@, fiind strâns le-

gat@ de efectele sociale foarte puternice
ale formelor de dezechilibru, respectiv
}omajul sau sub-ocuparea. 

În acest context, din punct de ve-
dere al teoriei economice, }coala cla-
sic@ de economie politic@ a fost prima
care a avut o contribu]ie deosebit@, prin
intermediul lui Adam Smith, care con-
sidera c@ factorul care asigur@ echilibrul
dintre cerere }i ofert@ este jocul liber al
pie]ei. Dup@ Smith, care se refer@ la
pia]a cu concuren]@ perfect@, pia]a este
mâna invizibil@ care asigur@ întotdeau-
na echilibrul dintre cerere }i ofert@.

Abordarea lui Smith este reluat@
de c@tre David Ricardo, care continu@
s@ cread@ în for]a absolut@ a autore-
gl@rii pie]ei, men]inând principiul posi-
bilit@]ii de a avea la un moment dat
într-o economie toat@ for]a de munc@
existent@ ocupat@. 

Teoria clasic@ este continuat@ de
c@tre  J.B. Say, care considera c@ pro-
duc]ia este esen]ial@, pentru c@ orice
produc]ie î}i creeaz@ cererea, ceea ce
face ca tendin]a de a investii (}i deci de
a crea locuri de munc@) s@ fie continu@.
Clasicii considerau c@ toate economiile
se transform@ în investi]ii }i c@ oferta
este cea care genereaz@ echilibru, pen-
tru c@ flexibilitatea acesteia când scade

cererea (prin reducerea pre]ului), este
cea care recreeaz@” cererea la un nivel
nou de pre].

Economi}tii neoclasici au conside-
rat c@ pia]a for]ei de munc@ este simi-
lar@ cu pia]a m@rfurilor, munca sau
for]a de munc@, fiind tratate ca o marf@
obi}nuit@. Ca atare, ei au tratat pia]a
for]ei de munc@ în contextul general al
pie]ei concuren]iale, afirmând c@ pa-
tronii creeaz@ noi locuri de munc@ pân@
când salariul devine egal cu productivi-
tatea marginal@, iar oamenii se anga-
jeaz@, î}i vând for]a de munc@, atâta
timp cât salariul este atractiv. Din con-
fruntarea liber@ a cererii de for]@ de
munc@ cu oferta de for]@ de munc@, se
formeaz@ nivelul salariului real, care
permite ocuparea deplin@, în condi]ii de
concuren]@ perfect@. 

Atât pentru economi}tii clasici, cât
}i pentru neoclasici, }omajul ap@rea ca
fiind o stare temporar@ de dezechilibru,
dezechilibru datorat deciziei voluntare a
celor ce caut@ loc de munc@ de a nu
accepta o reducere de salariu la nivelul
la care ocuparea deplin@ ar fi posibil@.

Abordarea clasic@ a dezechilibrului
pe pia]a for]ei de munc@ prezenta
}omajul ca fiind un fenomen efemer,
pentru c@ afirma c@ apari]ia unui nivel

ridicat de }omaj duce la sc@derea
salariilor (exces de ofert@ de for]@ de
munc@), ceea ce permite angajarea de
personal suplimentar ieftin pentru cre}-
terea produc]iei, ceea ce… reduce }o-
majul pân@ la dispari]ia acestuia.

Marea criz@ economic@ din anii
1927 – 1933 a ar@tat c@ viziunea cla-
sic@ asupra dezechilibrelor din pia]a
muncii a fost idilic@ }i c@ reglarea
automat@ }i complet@ a pie]elor – inclu-
siv a pie]ei muncii – nu este posibil@
prin simplul joc al cererii }i ofertei.

În acest context, o viziune nou@
este adus@ de J.M. Keynes, care lan-
seaz@ teoria economic@ a cererii,  teorie
ce porne}te de la premisa c@ în]ele-
gerea factorilor care genereaz@ echilibru
sau dezechilibru pe pia]a for]ei de munc@
necesit@ analizarea acestei în strâns@
leg@tur@ cu pia]a bunurilor }i pia]a ban-
ilor. Keynes a pornit de la realit@]ile
concrete ale Marii Crize din America,
realitate care a ar@tat cu claritate c@
}omajul nu este generat de decizia vo-
luntar@ a lucr@torului }i c@, cel pu]in pe
termen scurt, întreprinderile nu creeaz@
locuri de munc@ sau nu renun]@ la o
parte din cele existente în func]ie de
nivelul salariilor revendicat de c@tre mun-
citori, ci mai degrab@ în func]ie de cere-

rea adresat@ întreprinderii respective.
Keynes a ar@tat astfel c@ dezechilibrele
din pia]a for]ei de munc@ se datoreaz@
în bun@ m@sur@ unor influen]e din pia]a
bunurilor sau din pia]a banilor, la baza
sub-ocup@rii sau }omajului nestând blo-
cajul produc]iei, ci cererea efectiv@ la
un moment dat. De aceea, Keynes a
propus pentru reducerea }omajului
interven]ia statului prin politici bugetare
adecvate, care s@ duc@ la cre}terea ce-
rerii. Keynes a ar@tat c@ reglarea auto-
mat@ adus@ în pia]a for]ei de munc@
prin raportul produc]ie – venit (salariu)
– cerere nu este posibil@, în primul rând
pentru c@ nu toate economiile sunt
reinvestite, o parte semnificativ@ fiind
retrase din circuitul economic. Decizia
de investire }i decizia de economisire,
spune Keynes, sunt autonome }i nu se
autoregleaz@ spontan. Desigur, Keynes
a postulat independen]a celor dou@ ti-
puri de decizie folosind principiul de-
plinei ra]ionalit@]i a deciziei }i folosind
argumentare pur economic@, îns@ ast@zi
discipline precum psihologia sau com-
portamentul consumatorului eviden]iaz@
faptul c@ cel pu]in în parte o astfel de
decizie individual@ este ira]ional@ }i im-
posibil de prev@zut sau standardizat.

(va urma)

Echilibru }i dezechilibru în pia]a for]ei de munc@ (I)

Cornelia IORD~NESCU
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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@.  

C@ror firme va apar]ine viitorul? Celor
c@rora vor }ti s@ î}i gestioneze corect re-
sursele. Acest r@spuns, relativ simplu, re-
lev@ noi dimensiuni, pe m@sur@ ce vom
analiza profunzimea enun]ului. Gestionarea
corect@ a resurselor este o problem@
deosebit de complex@, care a fost tra-
tat@ de foarte mul]i speciali}ti. Au fost
oferite solu]ii concrete. Dincolo de mo-
dele mai mult sau mai pu]in complexe,
care se optimizeaz@ continuu, exist@ o
arm@ eficient@ împotriva oric@ror posibi-
le turbulen]e ce vor surveni în urma
unor manifest@ri ale factorilor poten]iali
de risc: comunicarea. Iat@ elementul
care are puteri de-a dreptul „miraculoa-
se”, dac@ este utilizat a}a cum trebuie
de c@tre manageri }i nu numai. 

Ca }i în via]@, comunicarea dove-
de}te un rol atât de eficient, prin pune-
rea în contrast a posibilelor disfunc]io-
nalit@]i ce se manifest@ la nivelul unei
întreprinderi. Rela]iile de acest tip din-
tre compartimentele first line, middle }i
top ale managementului trebuie s@ se
desf@}oare f@r@ nici un impediment, f@r@
restric]ii, a}a putându-se observa }i eli-
mina posibilele amenin]@ri, indiferent de
natura lor, înainte ca manifestarea lor
s@ aib@ consecin]e serioase. Prin comu-
nicare, avantajele se înmul]esc, iar pro-
blemele devin irelevante. Solu]iile se
g@sesc mai u}or, brainstormingul devi-
ne mai eficient, pot ap@rea solu]ii care
s@ nu fi fost întrez@rite pân@ atunci.
Punerea în comun a datelor, a infor-
ma]iilor, ajut@ la fluidizarea fluxurilor de
cuno}tiin]e. Regula e simpl@: departa-
mente ale firmei nu se pot ajuta, dac@
nu î}i cunosc problemele. Din acest
punct de vedere, comunicarea ar trebui
s@ r@spund@ unor rigori nu neap@rat
economice, ci de „bun sim]”, care s@
asigure bunul mers al lucrurilor: 

Fluidizarea rela]iilor de comunica-
re, first line – middle – top manager,
aspect care va conduce la necesitatea
sintetiz@rii informa]iei, a prezent@rii în
form@ concis@ a acesteia, f@r@ îns@ a se
pierde din vedere „detaliile”, care, a}a
cum afirma autorul teoriei relativit@]ii,
Einstein, sunt „un factor periculos de
pierdut din vedere”. Acest fapt ar putea
conduce }i la sporirea fluxurilor de in-
forma]ii, dar }i a vitezei cu care aceast@

informa]ie este cunoscut@. Cum, în lu-
mea de ast@zi, viteza înseamn@ totul, firma
poate câ}tiga mai mult timp, spre a-l
aloca altor probleme ce trebuie rezolvate.

Optimizarea organigramei, în sen-
sul restructur@rii fizionomiei firmei, pen-
tru a veni cât mai bine în întâmpinarea
problemelor legate de servirea impeca-
bil@ a clien]ilor. Exist@, din nefericire, multe
organigrame alc@tuite „într-o doar@”, s@
fie, f@r@ a se respecta principiile de efi-
cien]@ }i ra]iune economic@. O nou@ or-
ganigram@, respectând o ierarhie clar@,
cu sarcini f@r@ echivoc, }i nel@sând loc de
suprapuneri, ar constitui un nou pas spre
idealul optimiz@rii proceselor firmei. 

Verticalizarea, aspect esen]ial în delimi-
tarea clar@ a sarcinilor ce revin fiec@rui

departament, pân@ la nivelul individului.
Verticalizarea ar corespunde cerin]elor
de competitivitate impuse tacit de firme-
le europene, ce p@trund prin produse, ser-
vicii sau investi]ii directe pe pia]a autoh-
ton@. Respectarea delimit@rilor atât a sar-
cinilor, cât }i competen]elor }i responsa-
bilit@]ilor marcate clar în fi}ele de post
constituie un deziderat „de facto” }i „de
jure” al oric@rei entit@]i economice. 

A}adar, problema viitorului trebuie
regândit@ din perspectiva incertitudinii.
Printr-o analiz@ competent@ a diver}ilor
factori, care ]in sau nu de firm@, dar
care ar putea-o afecta în mod direct sau
indirect, prin studierea indicatorilor de
risc, printr-un management eficient, cu
toate procesele subsumate de acest

fapt, se prea poate ca succesul s@ de-
vin@ o certitudine. 

O alt@ cale, spre a asigura cel
pu]in premisele unui viitor bun pentru o
companie, este de a aplica un principiu
pe cât de simplu, pe atât de eficient:
„Divide et impera!” Renun]ând la
valen]ele militare ale acestui fapt, putem
spune c@ orice entitate se confrunt@ la
un moment dat, în existen]a ei, cu obs-
tacole mai mari, cu situa]ii de criz@ pe
intervale mai lungi de timp decât ar fi
normal sau decât datele statistice ar re-
leva acest fapt. De regul@, firma nici nu
este r@spunz@toare de acest fapt, putând
s@ includem aici turbulen]e macroeco-
nomice de pild@, care vor afecta, prin
manifestarea lor, o parte important@ din
companiile ce activeaz@ la un moment
dat pe pia]@. 

Providen]ialul „dar” prezint@ îns@, prin
aceast@ expresie, solu]ii care ar putea
salva firma din situa]ii dificile: cuvântul
cheie este segmentarea, mai precis divi-
zarea unei probleme mai mari în pro-
bleme mai mici, ergo mai u}or de
rezolvat. Suma solu]iilor g@site la pro-
blemele individuale va conduce, invaria-
bil, la solu]ia problemei complexe. Acest
pricipiu a fost verificat de-a lungul isto-
riei, de la Evul Mediu la dinastia Hab-
sburgilor (care au f@cut din acest fapt
o adevarat@ „art@”), iar rezultatele sunt
mereu acelea}i. Problema care se pune
este cea de stabilirea a diviziunilor ne-
cesare, precum }i de premisa esen]ial@
c@ „problemele se rezolv@ în ordinea în
care ele au fost divizate” – altfel riscân-
du-se pierderea controlului asupra
solu]iei pentru problema complex@ }i
deci posibilitatea insuccesului. S@ amin-
tim doar de cazul problemei „Turnului
din Hanoi”. Transpunerea acesteia în
realitatea economic@ depinde doar de
înlocuirea variabilelor cu date concrete.

Concluzionând, putem afirma c@ vi-
itorul corpora]iilor, al companiilor, indi-
ferent de talia lor, va depinde de modul
în care vor reu}i s@ îl prefigureze, prog-
nozeze, planifice. A fi con}tient de fap-
tul c@ „a }ti de existen]a unei capcane
constituie primul pas spre a o evita”, s@
sper@m c@ firmele române}ti vor }ti ce
arme s@ adopte în confruntarea cu
competi]ia european@. 

Alexandru DANCIU
student an IV, Fac.{t.Ec., Sec]ia
Finan]e-B@nci, Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu
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Debutul de s@pt@mânii în curs
s-a dovedit unul favorabil tranzac]iilor
la termen, situa]ie eviden]iat@ de li-
chiditatea în cre}tere de la bursa sibi-
an@. Au fost încheiate 15.522 con-
tracte futures }i 124 op]iuni pe con-
tracte futures, iar valoarea rulajului s-a
cifrat la 45,7 milioane de lei. Tran-
zac]iile au fost realizate pe fondul
deprecierilor consistente ale cota]iilor
celor mai lichide derivate, situa]ie
care a adus satisfac]ii speculatorilor
pe vânzare }i de natur@ a crea îngri-
jorare pentru cei axa]i pe cump@rare.
În opinia brokerilor „speculatorii short
intra-day au avut din plin teren de
manevr@, concretizat în randamente
mai mult decât satisf@c@toare, rapor-
tat la timpul scurt în care au putut
fi ob]inute”. Spre exemplu, pentru
cele mai c@utate produse derivate ale
zilei, anume DESIF 5, care au atins
un volum de 6421 contracte, sc@-
derea de 18,75 bani/ac]iune înregis-
trat@ pentru scaden]a septembrie a
condus la un randament de peste 34&.
DESIF 5 decembrie au fost cotate la
4,36 lei/ac]iune. Pentru prima sca-
den]@ din 2008, DESIF 5 au fost co-
tate la 4,6 lei/ac]iune, în sc@dere cu
15 bani, iar pentru iunie, acela}i an,
la 4,775 lei/ac]iune, în sc@dere cu 21
bani. {i vânz@torii de contracte fu-
tures DESIF 2 au beneficiat de câ}ti-
guri ridicate, atractivitatea pentru aces-
te active suport având ca rezultat un
volum total de 4662 contracte. Pentru
ultima scaden]@ din an, DESIF 2 au
evoluat între un minim de 3,45 }i un
maxim de 3,6301 lei/titlu, diferen]a
de 18,01 bani echivalând cu un ran-
dament short intra-day de peste 40&.
Raportat la cota]ia anterioar@, DESIF
2 s-au depreciat cu 11,84 bani }i au
închis la 3,52 lei/ac]iune. DESIF 2
martie 2008 au fost cotate la 3,7
lei/ac]iune, în sc@dere cu 15 bani, iar
DESIF 2 iunie 2008 la 3,95 lei/ac-
]iune, în coborâre cu 10 bani. Pe

locul trei, în topul }edin]ei, s-au aflat
DEBRK, volumul acestora fiind de
187 contracte. Atât pentru decembrie
anul curent, cât }i pentru martie viitor
DEBRK au pierdut 2 bani }i au ajuns
la 3,07 respectiv 3,3 lei/ac]iune. În
pia]a derivatelor pe aur, s-au contabi-
lizat noi deschideri de pozi]ii }i 11
contracte, iar o uncie a sta]ionat la
valoarea de 740 USD. Moneda unic@
a fost cotat@ al 3,4084 lei pentru
aceast@ iarn@, apreciindu-se cu 4,64
bani }i la 3,4245 lei pentru septem-
brie 2008, în urcare cu 6 bani. 

Lichiditatea bun@ s-a men]inut pe
pia]a sibian@ a derivatelor }i în cea
de-a doua }edin]@ a s@pt@mânii, pe
fondul revenirii pre]urilor pe direc]ie
ascendent@, fiind încheiate peste 11.100
contracte futures }i options. Num@rul
total al tranzac]iilor s-a ridicat la 1740,
iar valoarea acestora a atins 44,3
milioane lei. Dup@ ce, luni, pe fondul
sc@derilor, am asistat la reducerea nu-
m@rului de pozi]ii futures, mar]i, acesta
a crescut în mod spectaculos, pân@ în
apropierea pragului de 54.000, dato-
rit@ celor 5228 deschideri. „Deschi-
derile de pozi]ii pe cre}tere de pre]
indic@ faptul c@ este a}teptat@ o con-
tinuare a cestei direc]ii, iar cuantu-
mul impresionant cu care a crescut
totalul eviden]iaz@ }i p@trunderea a
noi investitori în pia]@” a declarat un
broker sibian. Distribuirea contrac-
telor c@tre activele suport disponibile
la tranzac]ionare a reliefat din nou
atractivitatea segmentului SIF, prin
prisma DESIF 5, care au tras aproape
6000 contracte, respectiv a DESIF 2,
care au fost preferate pentru 4717
contracte, dar a adus în prim-plan }i
segmentul petrolier, prin intermediul
surprizei DESNP, derivate ce au ocu-
pat locul trei cu 162 contracte. Pentru
DESIF 5 decembrie, }edin]a în dis-
cu]ie s-a încheiat cu o cre}tere de
12,01 bani, pre]ul de cotare fiind de
4,4801 lei/ac]iune. Pentru scaden]a
martie 2008, DESIF 5 au fost cotate
la 4,7298 lei/ac]iune, în urcare cu
12,98 bani, iar pentru vara anului
viitor la 4,8798 lei/ac]iune, acumu-
lând 10,48 bani. DESIF 2 au fost
tranzac]ionate pentru toate scaden-
]ele, cea mai lichid@ fiind cea la trei
luni. DESIF 2 decembrie 2007 au
fost cotate la 3,685 lei/ac]iune, în
cre}tere cu 16,5 bani. Pentru martie
2008, pre]ul de cotare de 3,84 lei/
ac]iune a fost stabilit în urma unei

aprecieri de 14 bani, iar pentru iunie
viitor la 4,01 lei, cu un plus de 6
bani. DESNP au beneficiat de cre}teri
consistente pentru ambele scaden]e
tranzac]ionate. Derivatele pe ac]iunile
„Petrom” au crescut pentru decem-
brie anul curent cu 2,98 bani (5,73&),
ocupând locul doi în clasamentul vo-
latilit@]ii }i ajungând la 0,5497 lei/
ac]iune. Cre}terea de 3,5 bani (6,19&)
înregistrat@ pe DESNP martie 2008 a
f@cut ca aceste produse s@ ocupe
locul întâi în topul de volatilitate al
sesiunii. DESNP martie au fost cotate
la 60 bani/titlu. 

În sesiunea de miercuri, pre]urile
futures s-au oprit din cre}tere, iar
investitorii au fost, în acest context,
mai rezerva]i fa]@ de primele dou@
zile ale s@pt@mânii. Totu}i, a fost
consemnat@ o lichiditate de nivel
mediu, fiind încheiate 6729 contracte
futures }i options, din 1181 tranzac]ii,
valoarea aferent@ acestora ajungând
la 27,3 milioane lei. Pe cre}tere s-a
înscris îns@, din nou, num@rul pozi-

]iilor futures, dar cu o amplitudine
mult sub nivelul deschiderilor de
mar]i. Totu}i, datorit@ acestei direc]ii,
a fost dep@}it pragul de 54.000 de
pozi]ii. „În condi]iile în care cre}terile
nu au continuat, investitorii au dat
dovad@ de mai mult@ pruden]@, lucru
reflectat de rulaj. Speculatorii intra-
day au fost cei care au f@cut pia]a,
ei având, ca de obicei, o pâine de
mâncat, datorit@ oscila]iilor zilnice ale
cota]iilor, care au l@sat, }i în sesiunea
în discu]ie, loc pentru ob]inerea unor
randamente bune, raportat la o zi,
bineîn]eles pe strategii short”, a expli-
cat un broker din pia]@. În ceea ce
prive}te lichiditatea derivatelor pe
ac]iuni, DESIF 5 s-au impus cu 3878
contracte. Ele au fost urmate de
DESIF 2, cu 2659, }i, la mare distan]@,
de DEBRK, ajunse la 61 contracte. Au
mai fost tranzac]ionate, cu volume
apropiate de BRK, derivatele pe ac-
]iunile „Rompetrol” cu 50 contracte,
respectiv cele pe ac]iunile „B@ncii Tran-
silvania” cu  46 contracte. Raportat

la pre]uri, DESIF 5 decembrie 2007
au pierdut 8,96 bani }i au închis la
4,3905 lei/ac]iune, iar DESIF 5 mar-
tie 2008, s-au depreciat cu 8,48 bani,
ajungând la 4,645 lei/ac]iune. Pentru
iunie 2008 DESIF 5 au fost cotate la
4,8303 lei, în sc@dere cu 4,95 bani.
Pentru DESIF 2, scaden]a apropiat@,
pre]ul de cotare s-a diminuat cu 6,98
bani }i a ajuns la 3,6152 lei/ac]iune,
în timp ce pentru martie viitor sc@-
derea de 8 bani a conturat o valoare
de 3,76 lei/ac]iune. DESIF 2 iunie
2008 au sc@zut, la rândul lor, cu 5,5
bani, închizând la 3,955 lei/ac]iune.
DEBRK au fost evaluate la 3,0974 lei/
titlu pentru decembrie }i 3,3232 lei
pentru martie anul urm@tor, dup@ sc@-
deri u}oare. Pe traseu descendent, au
evoluat }i DETLV care s-au depreciat
cu 0,15 }i 0,49 bani fiind cotate la
93,75 respectiv 96,51 bani/titlu, în ra-
port cu scaden]a scurt@ }i cea la 6 luni.
Nici uncia de aur nu a f@cut excep]ie
de la sc@dere, ajungând la 750 USD,
dup@ o sc@dere de 18 dolari. 

În penultima sesiune a s@p-
t@mânii, lichiditatea s-a plasat în
jurul nivelului mediu al lunii în curs.
Au fost încheiate peste 6300 con-
tracte, cu o valoare de aproape 25
milioane de lei. Pre]urile futures au
avut o evolu]ie mixt@, iar num@rul
pozi]iilor futures a crescut din nou
u}or, ajungând la 55.380 Despre se-
siunea în discu]ie, Mirabela Coos,
broker la SSIF Broker Cluj, a declarat:
„În ciuda evolu]iei negative a co-
ta]iilor în piata bucure}tean@, pia]a
de la Sibiu s-a f@cut remarcat@
printr-o constan]@ aproape obstinat@.
Chiar dac@ au existat momente, în
cursul zilei, când pre]urile p@reau s@
urmeze evolu]ia descendent@ a pie]ei
la vedere, derivatele au reu}it s@ se

men]in@ peste acestea, nivelurile de
3.6, respectiv 4,4 lei, constituindu-se
în suporturi importante pentru cele dou@
DESIF mai intens tranzac]ionate”. 

În clasamentul de lichiditate al
zilei, am asistat la o „rocad@” la vârf
între DESIF 5 }i DESIF 2, derivatele
pe ac]iunile SIF Moldova fiind, de
aceast@ dat@, cele mai transferate
titluri, cu un total de 3376 contracte.
DESIF 5 au ocupat locul doi, cu 2817
contracte. Referitor la pre]uri, DESIF
2 decembrie au câ}tigat 0,98 bani }i
au închis la 3,625 lei/ac]iune, iar
DESIF 5 decembrie 2,94 bani urcând
la 4,4199 lei/ac]iune. „Basis-ul pentru
SIF 5 a oscilat între 0,10 }i 0,13
Ron, în timp ce pentru SIF 2 acesta
a rezistat pe volume însemnate la un
nivel mai redus, de doar 0,5-0,6 Ron.
Evolu]ia de azi (n.r.- ieri) indic@, mo-
mentan, faptul c@ investitorii a}teapt@
o eventual@ apreciere a pre]urilor, iar

prezen]a basis-ului poate reprezenta
un semnal pentru arbitrajori. În con-
di]iile în care acesta se va l@rgi, este
posibil chiar s@ asist@m la o situa]ie
asem@n@toare cu cea din perioada
similar@ din 2006, când combina]iile
spot-futures au adus câ}tiguri însem-
nate cump@r@torilor. Confirmarea
acestei teorii ar trebui s@ atrag@
aten]ia speculatorilor, atât în ceea ce
prive}te posibilitatea unor randa-
mente însemnate, cât }i asupra ris-
curilor de pia]@ ce pot ap@rea”, a
explicat Coss. 

Pentru prima scaden]@ din
2008, DESIF 2 s-au apreciat cu 0,2
bani }i au închis la 3,762 lei/ac]iune.
În schimb, DESIF 5 au evoluat pe
sc@dere, pierzând 1,49 bani }i va-
lorând 4,6301 lei/titlu. Tot pe sc@dere
au închis }i DESIF 5 iunie 2008, care
au sc@zut cu 1,03 bani, ajungând la
4,82 lei/ac]iune.

La bursa sibian@ 

Oscila]iile ample de pre] readuc interesul în pia]@ 

Oportunit@]ile de arbitraj revin la bursa sibian@

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

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

Bursa din Londra
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Ruinele Efesului v@zute dinspre basilica Sf. Ioan (Turcia)

urmare din num@rul anterior
%n general, pentru creditele imobi-

liare }i ipotecare, "clien]ii prefer@ avansul
minim, de 15&, deoarece costurile sunt
acelea}i", sus]ine Sergiu Oprescu, pre-
}edintele executiv al Alpha Bank Ro-
m$nia. Banca poate finan]a }i integral
achizi]ia unui imobil, ^ns@ doar ^n si-
tua]iile ^n care valoarea tranzac]iei este
mai mic@ dec$t valoarea de pia]@ a imo-
bilului. Gradul de ^ndatorare standard
acceptat este de 55& din venituri, ^ns@
clien]ii cu venituri de peste 1.500 de
euro lunar pe familie pot s@ mearg@
p$n@ la o ^ndatorare de 65&. 

Lucrurile se schimb@ aproape total
^n privin]a avansului mediu accesat de
clien]i pentru finan]@ri imobiliare la
Volksbank, care a ̂nceput s@ v$nd@ pro-
duse dup@ normele proprii din iulie. Circa
92& din creditele pentru locuin]@ au
avans de 25& }i peste acest nivel,
potrivit lui Alin Merer, marketing mana-
ger al b@ncii. Pentru finan]@rile imobili-
are Volksbank are trei variante de pro-
duse: valoarea avansului poate fi de 25&
sau 15& din suma investit@ sau chiar
zero, dar ^n func]ie de contribu]ia pro-
prie, clientul are costuri diferite. Avansul
zero este disponibil doar la achizi]ia imo-
bilelor construite dup@ 1977 }i doar pen-
tru clien]ii care au venituri eligibile de
peste 2.250 de euro pe lun@. Tot ^n
func]ie de venituri, banca face o dife-
ren]iere }i pentru gradele de ̂ndatorare:
rate de 65& din veniturile eligibile pot
s@ aib@ doar clien]ii cu disponibilit@]i de

peste 1.250 de euro lunar, de 55& pot
beneficia to]i cei cu venituri ̂ntre 350 de
euro }i 1.250 de euro, iar cei care
coboar@ sub pragul de 350 de euro pot
s@ se ̂mprumute p$n@ la cel mult 45&
din veniturile eligibile. 

Clien]ii care ^}i permit un avans
mai mic de 20& sunt cei cu venituri
peste 5.500 de lei (circa 1.700 de euro),
este de p@rere Adrian Cosma, directorul
departamentului de credite pentru per-
soane fizice din cadrul ATEbank, o alt@
banc@ ce func]ioneaz@ dup@ norme pro-
prii. ATEbank, una dintre cele mai mari
institu]ii de credit de pe pia]a greceasc@
dar cu opera]iuni de mici dimensiuni ̂ n
Rom$nia, permite dup@ noile norme
grade de ̂ndatorare de 60& }i un avans
pentru creditele ipotecare de 15&. Cre-
ditul ipotecar – lansat la ^nceputul lunii
august – are una dintre cele mai lungi
scaden]e de pe pia]a rom$neasc@,
respectiv de 40 de ani. 

Pentru moment, alte aproape 30
de b@nci ofer@ finan]@ri pentru sectorul
imobliar ^n condi]iile impuse ^nc@ de
banca central@, ^n care gradul de ^nda-
torare maxim pentru un credit imobiliar
sau ipotecar poate merge doar p$n@ la
40& din veniturile nete lunare iar avan-
sul minim nu poate cobor^ sub 25& din

suma finan]at@. B@ncile au scos pe
tarab@ ^ns@ }i c$teva "inova]ii" precum
creditele ^n monede "exotice" sau cre-
ditele cu dob$nzi fixe ̂n primul an }i mai
apoi variabil@ sau dob$nzi mici, dublate
de diferite tipuri de comisioane. Aceste
produse ofer@ solu]ii pentru a permite
clien]ilor s@ se ̂mprumute mai mult, iar
perioadele de creditare de 30-40 de ani
au }i ele un efect similar. Creditele ^n
franci elve]ieni – prezente ̂n oferta OTP
Bank, Raiffeisen, Volksbank, Credit Eu-
rope Bank, Piraeus, Banca Romaneasca,
Bancpost }i Porsche Bank - sunt un bun
exemplu prin care clien]ii pot accesa
credite mai mari }i la b@ncile ce
func]ioneaz@ ^nc@ dup@ normele vechi,
dat fiind c@ dob$nzile mai reduse dec$t
^n cazul celor ̂n euro sau lei diminueaz@
rata lunar@ permit$nd accesarea unui
credit mai mare. 

Complet$nd oferta b@ncilor comer-
ciale, b@ncile de economisire-creditare
pentru domeniul locativ – Raiffeisen
Banca pentru Locuin]e }i HVB Banca
pentru Locuin]e – ofer@ de c$]iva ani o
alternativ@ la produsele clasice. Sistemul
este simplu: clientul trebuie s@ econo-
miseasc@ jum@tate din suma pe care,
peste un timp, vrea s@ o ̂mprumute, iar
cealalt@ jumătate o va primi sub form@

de credit. Avantajul acestui sistem – ce
compenseaz@ par]ial dob$nzile mici
oferite de banc@ pe perioada de eco-
nomisire – vine din faptul c@ cei ce intr@
^n acest sistem beneficiaz@ anual de o
subven]ie din partea statului }i de dedu-
ce-rea fiscal@ a sumelor cheltuite. Recent,
}i austriecii de la Erste Bank }i-au

anun]at inten]ia de a crea o banc@ spe-
cializat@ pe acest domeniu, ̂n colaborare cu
BCR. Nu ^n ultimul r$nd, pentru finan-
]area achizi]iilor imobiliare, exist@ }i ofer-
ta societ@]ilor de credit ipotecar, a}a cum
sunt Domenia Credit (parte a grupului
GE Money) sau Imocredit (membr@ a
grupului financiar Imofinance). 

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

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
"nerelaxate", dar }i cu cele ale societ@]ilor de credite ipotecare }i a celor din sistemul de
economisire-creditare pentru domeniul locativ.

Ileana ILIE


