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“Doar cei ce s-au ajutat
singuri }tiu cum s@-i
ajute pe al]ii”.G. B. Shaw
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Davos, sta]iunea preferat@ a puternicilor lumii
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Imaginea s@pt@m$nii

„Dac@ statul este puternic, ne zdrobe}te.
Dac@ el este slab, noi pierim”

Paul Valery

Ne afl@m într-o criz@ economic@, de
dimensiuni deloc minore, cu consecin]e
previzibil grele pentru nivelul de trai.
Cauzele crizei se identific@, în esen]@,
cred eu, cu prec@dere în presiunile gene-
rate de pre]ul ]i]eiului }i gazelor, de
cereale, de imobiliare, în fapt de anta-
marea foarte greoaie a r@spunsurilor

tehnice, tehnologice }i organizatorice ce
trebuie date cu mult@ operativitate }i rigu-
rozitate, în întreaga lume, problemelor dez-
volt@rii durabile. 

Înc@ de la debutul apari]iei revistei
noastre, de acum 3 ani, noi nu am în-
cetat }i nu încet@m s@ ne ocup@m, în
primul plan, de astfel de chestiuni. De ce
dar, acum, acest articol despre „Statul
Providen]ial?” Deoarece, în timpuri grele,
avem nevoie de institu]ii. Or, „Statul pro-
viden]ial”, în bun@ m@sur@, tocmai asta
înseamn@. 
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Recenta criz@ a creditelor ipote-
care din SUA pare a avea rever-
bera]ii grave în toat@ lumea. Statele
Unite încearc@ s@ ini]ieaze m@suri
prin care s@ preîntâmpine o eventu-
al@ recesiune. Pre}edintele Bush a
promis, s@pt@mâna trecut@, m@suri
de urgen]@ ce urmeaz@ a fi finan]ate
cu cel pu]in 1& din PIB-ul Statelor
Unite, adic@ 145 de miliarde de
dolari. Acest anun] nu a avut efec-

tul scontat, de a cre}te încrederea în
economia american@. Cota]iile bursiere au c@zut în toat@
lumea, în Japonia, India, China, Anglia, Germania etc.
Probabil c@ e normal s@ fie a}a, de vreme ce economia
american@ reprezint@ o cincime din cea mondial@. Astfel,
reducerea cu câteva procente a consumului americanilor
va avea implica]ii la nivel global. Reducând discu]ia la
efectele pe care aceast@ perioad@ de posibil@ recesiune
prin care trec Statele Unite le va determina la nivelul UE,
p@rerile sunt diferite. 

S-au aflat, în fine, cauzele dezastrului economiei române}ti!
Premierul }i Guvernatorul BNR }i-au g@sit timp pentru a se con-
sulta }i a decide într-un glas: turbulen]ele interna]ionale }i pro-
blemele specific române}ti ne-au cople}it. S@ le lu@m pe rând,
începând cu necazurile de acas@…

Cei doi cârmuitori ai destinelor românilor par s@ fi des-
coperit abia acum ceva ce toat@ lumea b@nuia: cre}terea salari-
ilor peste nivelul productivit@]ii nu face decât s@ alimenteze
infla]ia }i nu s@ creasc@ nivelul de trai al românilor. Iar deficitele
externe, care se adâncesc de la un an la altul, nu fac decât
demonstra]ia adev@rului c@, în România, cre}terea economic@ se
bazeaz@ în special pe consum, în vreme ce în alte ]@ri europene,
consumului i se adaug@ cre}terile la export.

Oricum, pr@bu}irea dramatic@ a monedei na]ionale, sc@parea
previzibil@ de sub control a infla]iei, productivitatea sc@zut@,
decalajul mare dintre exporturi }i importuri, cre}terea artificial@
a salariilor }i fiscalitatea împov@r@toare ne arat@, toate la un loc,
ceea ce premierul }i guvernatorul se feresc s@ recunoasc@ cin-
stit: cât de nepreg@ti]i am fost în momentul ader@rii la Uniunea
European@, cât de fragil@ se poate dovedi, în momente de criz@,
o economie cl@dit@ pe ruine. Vorbim de productivitate }i de core-
larea ei cu veniturile salariale abia în ceasul al doispreze-
celea! Dar, care productivitate? 

„Statul providen]ial” II
- un posibil r@spuns la criz@? -

Dan POPESCU

Atunci când Federeal Re-
serve a coborât dobân-
da de politic@ monetar@,
în mod nea}teptat, cu
0,75& la 3,5, într-o zi în
care pie]ele se zvârcoleau,
s-a sim]it un sentiment
de u}urare planetar. Pie-
]ele au reac]ionat }i, cel
pu]in pe termen scurt,

aceasta modificare de dobând@ s-a dovedit
inspirat@, cu toate riscurile pe care aceast@
modificare le presupune, infla]ioniste în
principal. Dar, într-o perioad@ cu lips@ de
lichidit@]i, e în regul@ s@ ai un u}or exces
de bani pe pia]@. Decizia de s@pt@mâna
trecut@ a ar@tat un lucru: economia ame-
rican@ are mai multe butoane }i, când se
apas@ pe butonul cuvenit, exist@ o reac]ie. 
Are aceste butoane }i economia româ-
neasc@? Este }i ea conectat@ cumva la
asemenea circuite care permit reac]ii }i
interven]ii de asemenea natur@? R@spunsul
este evident unul negativ, dar cu nuan]e.
Economia româneasc@ are mai pu]ine
butoane, reac]ioneaz@ mult mai greu atun-
ci când sunt activate }i, mai mult, trebuie
ap@sate invers, fa]@ de cele ale economiei
americane. Pe scurt, dac@ americanii au
sc@zut dobânda, dând gaz pie]elor, Banca
Na]ional@ trebuie s@ o creasc@, pentru a
mai lua ceva din gazul care, odat@ aprins,
risc@ s@ pârjoleasc@ prin jur. A}adar, este
tot mai probabil@ o nou@ cre}tere a
dobânzii de politic@ monetar@, la începutul
lui februarie. Anul a început cu un exces
de lei în pia]@ }i cu o devalorizare pro-
nun]at@ a monedei na]ionale. 
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Speciali}ti
în noduri gordiene

Criza economic@ – 
un deficit 

de dezvoltare durabil@
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Dan SUCIU

Economia 
f@r@ butoane

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

Lia BALTADOR

ec. Daniela PETRA{CU
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Ministerul Economiei }i Finan]e-
lor a f@cut public, miercuri seara,
proiectul de ordonan]@ de guvern pri-
vind modificarea taxei auto, care va fi
redenumit@ "tax@ de poluare pentru
auto-vehicule", precum }i modalitatea
de calcul }i noile grile pentru stabilirea
sumelor de plat@.

Taxa se calculeaz@ printr-o for-
mul@ care include coeficien]i în func]ie
de gradul de poluare a motorului
(normele Euro), de capacitatea cilin-
dric@ a propulsorului }i vechimea ma-
}inii. La fiecare dintre cele cinci cate-
gorii (de la non-euro la Euro 4) exist@
cinci subdiviziuni în func]ie de capac-
itate pentru care sunt indicate niveluri
de taxe specifice, exprimate în euro/cmc,
anun]= Mediafax. Suma rezultat@ pen-
tru fiecare subcategorie este ajustat@
cu o cot@ de reducere, care cre}te de
la 0 la 95&, în raport direct propor-
]ional cu vechimea ma}inii.
Potrivit proiectului de ordonan]@, cota
de reducere este stabilit@ în func]ie de
vechimea autovehiculului, de rulajul me-
diu anual, de starea tehnic@ }i nivelul
de dotare a autovehiculului, prev@zute în
normele metodologice. Vechimea auto-
vehiculului rulat se calculeaz@ în func]ie
de data primei înmatricul@ri a acestuia.

Atunci c$nd persoana care solici-
t@ înmatricularea autovehiculului nu poate
face dovada datei primei înmatricul@ri
a autovehiculului, taxa se calculeaz@
pe baza elementelor aferente unui auto-
vehicul similar cu o vechime de p$n@
la o lun@.

Plata taxei este obligatorie în mo-
mentul primei înmatricul@ri a autove-
hiculului în Rom$nia, la înregistrarea
modific@rii autovehiculului în eviden]ele
Direc]iei regim permise de conducere
}i înmatriculare a vehiculelor, din ca-
drul Ministerului Internelor }i Reformei
Administrative, sau c$nd ma}ina este
repus@ în circula]ie dup@ ce a fost uti-
lizat@ într-un domeniu care d@dea
drept de scutire.

Suma de plat@ poate fi contes-
tat@ atunci c$nd persoana care ur-
meaz@ s@ înmatriculeze autovehiculul
rulat poate face dovada c@ ma}ina s-
a depreciat într-o m@sur@ mai mare
dec$t cea indicat@ de grila fix@. Eva-
luarea nivelului de depreciere se va
face pe baza elementelor avute în ve-
dere la stabilirea cotei de reducere.
În caz de contestare, caracteristicile
autovehiculului rulat prev@zute se sta-
bilesc, la cererea contribuabilului, prin
expertiz@ tehnic@ efectuat@ contra cost
de Regia Autonom@ Registrul Auto
Rom$n - RAR, pe baza procedurii
prev@zute de normele metodologice.
Tariful privind efectuarea expertizei
tehnice se stabile}te de RAR în func-
]ie de opera]iunile aferente expertizei
}i nu poate dep@}i costul acestora.

Persoana nemul]umit@ de r@spun-
sul primit la contesta]ie se poate
adresa instan]elor de judecat@ com-
petente, potrivit legii.

Atunci c$nd ma}ina pentru care
s-a pl@tit taxa în Rom$nia este ulte-
rior exportat@ în afara teritoriului
comunitar sau este transferat@ }i în-
matriculat@ pe teritoriul unui alt stat
membru, se restituie valoarea rezi-

dual@ a taxei. Valoarea rezidual@ a
taxei reprezint@ taxa calculat@ pentru
un autovehicul cu aceea}i capacitate
cilindric@ }i norm@ de poluare }i cu
o vechime determinat@, încep$nd cu
data primei înmatricul@ri p$n@ la data
exportului sau a transferului într-un
alt stat membru.

Potrivit proiectului de ordo-
nan]@, din încas@rile ob]inute din taxa
de poluare pentru autovehicule se
vor finan]a programe }i proiecte pen-
tru protec]ia mediului, respectiv pro-
gramul de stimulare a înnoirii parcu-
lui auto na]ional, programul na]ional
de îmbun@t@]ire a calit@]ii mediului prin
realizarea de spa]ii verzi în localit@]i,
proiecte de înlocuire sau completare
a sistemelor clasice de înc@lzire cu
sisteme care utilizeaz@ energie solara,
energie geotermal@ }i energie eolian@,
proiecte privind producerea energiei
din surse regenerabile: eolian@, geo-
termal@, solar@, biomas@, microhidro-
centrale, proiecte privind împ@durirea
terenurilor degradate sau defri}ate,
proiecte de renaturare a terenurilor
scoase din patrimoniul natural }i
proiecte de realizare a pistelor pen-
tru bicicli}ti.

Mediafax a intrat }i în posesia
propunerilor transmise de Comisia
European@ în privin]a taxei de prim@
înmatriculare. Potrivit datelor, valoarea
acesteia ar putea cre}te chiar }i de trei
ori, în cazul ma}inilor noi Euro 4.

Pentru o ma}in@ nou@ Euro 4,
cu motor între de cel mult 1.400
centimetri cubi, taxa auto va cre}te
de 2,6 ori, de la 161 euro la 420
euro, iar pentru acela}i tip de auto-
vehicul, dar cu o vechime cuprins@
între 1 }i 3 luni, nivelul aplicat urc@
de la 161 euro la 403 euro.

Cuantumul de cre}tere aplicat
taxei actuale scade propor]ional cu
vechimea ma}inii Euro 4, cilindrele
de 1.400 cmc, de la 161 euro la 391
euro (vechime de 3-6 luni), de la
161 euro la 378 euro (vechime 6-9
luni) }i de la 284 euro la 344 euro
(vechime 1-2 ani).

Pentru autovehicule de acest tip,
dar cu o vechime mai mare, taxa auto
va sc@dea u}or fa]@ de nivelul actual,
de la 328 euro la 315 euro (vechime
2-3 ani), de la 328 euro la 290 euro
(vechime 3-4 ani) }i de la 299 euro
la 265 euro (vechime 4-5 ani).

Pentru o ma}in@ nou@ Euro 4,
cu motorizare de 1.400-1.600 cmc,
taxa auto va cre}te tot de 2,6 ori, de
la 184 euro la 480 euro, iar pentru
acela}i tip de autovehicul, dar cu o
vechime cuprins@ între 1 }i 3 luni
suma pl@tit@ urc@ mai pu]in, de la
184 euro la 461 euro. În accea}i ca-
tegorie, vehiculele cu vechime de 3-
6 luni vor fi taxate cu 446 de euro,
fa]@ de 184 euro în prezent, iar taxa
cre}te de la 184 euro la 432 euro
(vechime 6-9 luni) }i de la 324 euro
la 394 euro(vechime 1-2 ani).

Ca }i la capacit@]ile mai mici,
taxa scade pentru autovehiculele Euro
4 cu cilindree între 1.400-1.600 cmc
mai vechi de doi ani, de la 375 euro
la 360 euro (vechime de 2-3 ani), de
la 375 euro la 331 euro (vechime 3-
4 ani) }i de la 342 euro la 302 euro
(vechime 4-5 ani).

Pentru o ma}in@ nou@ Euro 4
cu cilindrele de 1.600-1.900 cmc,
taxa auto aproape se dubleaz@, de la
509 euro la 950 euro, o majorare
similar@ fiind operat@ }i în cazul ma-
}inilor cu o vechime de 1-3 luni, de

la 509 euro la 912 euro. O tax@ mai
mare va fi pl@tit@ }i pentru ma}ini cu
o vechime de 3-6 luni, de la 509
euro la 884 euro, }i de 6-9 luni, de
la 509 euro la 855 euro.

Pentru o vechime de 2-3 ani,
taxa scade cu o treime la ma}inile
Euro 4 (motoare de 1,6-1,9 litri), de
la 1.040 euro la 713 euro, la ve-
chime de 3 - 4 ani, de la 1.040 euro
la 656 euro, iar la vechime de 4-5
ani, de la 948 euro la 599 de euro.

Cota de majorare a taxei se
p@streaz@, în linii generale, }i pentru
ma}inile noi Euro 4, cu o capacitate
mai mare de 1.900 de cmc, o cre}-
tere mai pu]in semnificativ@ urm$nd
s@ fie operat@ doar la motoriz@ri de
peste 3.001 cmc.

Astfel, vehiculele noi Euro 4, cu
cilindree între 1.900 }i 2.000, vor fi
taxate aprope de dou@ ori mai scump,
cu 1.000 de euro, fa]@ de 536 de
euro, nivel aplicat în prezent pentru
toate ma}inile din aceast@ categorie,
mai noi de 9 luni. Taxa cre}te pe
diferite bande la 960 de euro (ve-
chime 1-3 luni), 930 de euro (vechi-
me 3-6 luni) }i 900 de euro (vechime
6-9 luni).

La aceast@ categorie, nivelul de
taxare va sc@dea, încep$nd de la ve-
hiculele mai vechi de un an, de la
945 euro la 820 de euro (vechime 1-
2 ani ), de la 1.095 euro la 750 euro
(vechime 2-3 ani), de la 1.095 euro
la 690 euro (vechime 3-4 ani) }i de
la 998 de euro la 630 de euro
(vechime 4-5 ani).

Noua gril@ prevede o dublare }i
la taxarea autovehiculelor noi Euro 4
dotate cu motoriz@ri de 2.000 -
2.200 de centrimetri cubi, de la 842
de euro la 1.540 de euro. Taxa de
842 de euro, valabil@ }i pentru pri-
mele 9 luni de la fabrica]ie, va urca
la 1.478 de euro, în cazul ma}inilor
cu vechime de 1-3 luni, la 1.432 de
euro (vechime 3-6 luni) }i 1.386
euro (vechime 6 luni-9 luni).

La o vechime de 1-2 ani, taxa
pentru Euro 4 (2 - 2,2 litri) coboar@
de 1.485 de euro la 1.263 euro, iar
pentru ma}inile de 2-3 ani de la
1.720 euro la 1.155 euro. La inter-
valele de vechime 3-4 ani }i 4 -5
ani, taxa scade cu 40&, la 1.063
euro fa]@ de 1.720 euro, respectiv
970 de euro fa]@ de 1.568 euro.

Autovehiculele noi Euro 4 între
2.500 - 3.000 cmc, vor avea o tax@
de 2.125 de euro, cu 50& mai sus

dec$t nivelul actual aplicat pentru
vechimi între 0 }i 9 luni, de 1.339
euro. Taxa va fi majorat@ la 2.040
euro (vechime 1-3 luni), 1.976 euro
(vechime 3-6 luni) }i 1.913 euro
(vechime 6-9 luni).

La o vechime de 1-2 ani, taxa
la aceast@ categorie va fi redus@ de
la 2.363 de euro la 1.743 de euro,
iar pentru ma}inile de 2-3 ani se va
pl@ti o sum@ de 1.594 euro, fa]@ de
2.737 euro. Nivelul taxei coboar@ de
la 2.737 euro la 1.466 euro (vechime
3-4 ani) }i de la 2.494 euro la 1.339
euro (vechime 4-5 ani).

Ultima categorie Euro 4, cea de
peste 3.001 cmc, va suferi modific@ri
de taxare mai pu]in ample pe seg-
mentele unde cuantumul cre}te, cel
de p$n@ la un an, dar se vor aplica
reduceri mai consistente în cazul
ma}inilor mai vechi de un an.
Autoturismele noi din aceast@ cate-
gorie vor fi taxate cu 2.851 euro,
fa]@ de taxa de 2.296 euro aplicabil@
în prezent pentru vchimi de p$n@ la
9 luni. Taxa va fi ridicat@ la 2.737
euro (vechime 1-3 luni), 2.651 euro
(vechime 3-6 luni) }i 2.566 euro
(vechime 6-9 luni).

Nivelul de taxare va cobor$
între 42& }i 58& la ma}inile de
peste 3001 cmc mai vechi de 12
luni. Astfel la vechime de 1-2 ani
taxa coboar@ de la 4.051 de euro la
2.338 de euro, iar la vechime de 2-
3 ani reducerea se va realiza de la
4.694 de euro la 2.138 de euro. Cele
mai ample reduceri sunt aplicate în
segmentul de vechime 3-4 ani, de la
4.694 euro la 1.967 euro, }i 4-5 ani,
de la 4.276 euro la 1.796 euro.

La motoarele cu catalizator Euro
3 de 1.400 de cmc, taxa va cre}te
doar pentru ma}inile cu vechime de
1-2 ani, de la 945 de euro la 1.148
de euro. În cazul autoturismelor de
2-3 ani nivelul taxei va fi redus de
la 1.095 euro la 1.050 de euro, la ve-
chime de 3-4 ani de la 1.095 euro la
966 euro, iar la ma}inile fabricate de
4-5 ani de la 998 de euro la 882 euro.
Suma va sc@dea de la 998 euro la
812 euro (vechime 5-6 ani), de la
1.002 euro la 714 euro (vechime 6-
7 ani) }i de la 1.002 euro la 630 de
euro (vechime 7-8 ani).

Regula de cre}tere a taxei doar
în categoria de vechime 1-2 ani se
men]ine }i urm@toarea clas@ de cilin-
dree a motoarelor Euro 3, sumele
urm$nd s@ scad@ pentru ma}inile

fabricate de peste 2 ani.
La motoriz@ri între 1.400-1.600

cmc Euro 3 va pl@ti 816 euro, com-
parativ cu 1.145 euro în prezent, iar
la vechime de 7-8 ani taxa va fi re-
dus de la 1.145 euro la 720 euro, cu
vechime de 1-2 ani, taxa urc@ de la
1.080 euro la 1.312 euro. Ma}inile vechi
de 2-3 ani vor fi taxate cu 1.200
euro fa]@ de 1.251 euro, iar pentru
cele fabricate în urm@ cu 3-4 ani taxa
scade de la 1.251 euro la 1.104 euro.

Taxa la autovehiculele Euro 3 }i
capacitate de 1.600 - 1.900 cmc,
cre}te pentru vechime de 1-2 ani de
la 1.539 euro la 2.337 de euro, de la
1.783 euro la 2.138 (vechime 2-3 ani,
de la 1.783 euro la 1.967 euro (ve-
chime 3-4 ani), de la 1.625 euro la
1.796 euro (vechime 4-5 ani) }i de
la 1.625 euro la 1.653 euro (vechime
5-6 ani). Sumele vor fi mai mici pen-
tru ma}inile de 6-7 ani, 1.454 euro
fa]@ de 1.631 euro, }i 7-8 ani, 1.283
euro comparativ cu 1.631 euro.

Motoarele Euro 3 }i capacitate
între 1.900 - 2.000 cmc au progra-
mate major@ri de tax@, numai în cazul
ma}inilor de 1-2 ani, de la 2.430
euro la 2.460 euro. Taxa va coborî
de la 2.815 euro la 2.250 euro (ve-
chime 2-3 ani), de la 2.815 euro la
2.070 euro (vechime 3-4 ani), de la
2.565 euro la 1.890 (vechime 4-5
ani), de la 2.565 euro la 1.740 euro
(vechime 5-6 ani), de la 2.576 euro
la 1.530 euro (vechime 6-7 ani) }i
de la 2.576 euro la 1.350 euro (ve-
chime 7-8 ani).

Nivelul taxei va fi majorat de la
5.267 de euro la 7.013 euro pentru
ma}inile Euro 3 cu motoriz@ri de
peste 3.001 cmc }i o vechime de 1-
2 ani }i de la 6.102 euro la 6.415
euro (vechime 2-3 ani). La aceast@
categorie, taxa va fi cobor$t@ de la
6.102 euro la 5.901 euro (vechime
3-4 ani), de la 5.559 euro la 5.388
euro (vechime 4-5 ani), de la 5.559
euro la 4.961 euro (vechime 5-6
ani), de la 5.583 euro la 4.362 euro
(vechime 6-7 ani) }i de la 5.583 euro
la 3.849 euro (vechime 7-8 ani).

Noua gril@ va stabili taxe cu
mult mai mici dec$t în prezent pen-
tru majoritatea ma}inilor echipate cu
motoare Euro 2, fiind vorba }i de
autovehicule mai vechi de 6-7 ani.
Excep]ie o fac motoriz@rile de peste
3.001 cmc, unde se vor opera chiar
}i major@ri.

(va urma)

Ileana ILIE

Guvernul }i Comisia European@ au c@zut de acord asupra noii taxe auto a Rom$niei: cre}te semnifica-
tiv taxa la ma}inile noi }i scade la cele second-hand.  Modific@rile vor intra în vigoare la 1 iulie, iar
încas@rile vor fi transferate de la bugetul de stat la Fondul de Mediu.

Taxa auto - varianta nou@
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Pentru realizarea }i consolidarea
integrit@]ii economice na]ionale, se ape-
leaz@ la politicile adecvate, care s@
diminueze posibilitatea de apelare la
practici generatoare de corup]ie. Poli-
tica de combatere a corup]iei implic@:
voin]@ politic@, reforme administra-
tive, agen]ii de monitorizare, legisla-
tivul, justi]ia, informarea }i implicarea
publicului, presa }i sectorul privat.
Factorii enumera]i sunt interdepen-
den]i }i sprijin@, împreun@, suprastruc-
tura sistemului integrit@]ii economiei
na]ionale, care st@ la baza unei dez-
volt@ri durabile.

Datorit@ evolu]iei economice, la
ora actual@, în lume, un num@r tot
mai mare de oameni se ocup@ de
manipularea banilor, în beneficiul }i
contul altora.

Cei ce vehiculeaz@ banii, la rân-
dul lor, fac bani din asta, înv@]ând,
muncind, creând }i dându-}i sufletul,
ca orice alt om, pentru munca lor.
Aceast@ preocupare a evoluat c@tre o
dimensiune atât de ampl@, încât ast@zi
nici nu mai conteaz@ cum sunt câ}-
tiga]i sau procura]i banii, munci]i sau
nu, devine tot mai mult esen]ial ca
ei s@ fie folosi]i în vreun fel, trecu]i
dintr-o mân@ în alta, astfel încât s@ pro-
duc@ predatorului }i primitorului o
satisfac]ie, dac@ nu material@, m@car
moral@. La sfâr}itul acestui exerci]iu,
participan]ii la joc ajung s@ se com-
pare direct sau indirect între ei, s@
se confrunte, s@ se aprecieze sau s@
se evolueze reciproc în capacitatea lor
de a fi mai buni, mai tari, mai duri,
mai puternici, mai milo}i, mai îng@dui-
tori, mai atractivi sau mai independen]i.

În acest context, este lesne de
în]eles de ce }i activit@]ile bancare
sunt expuse la „virusul” corup]iei.

În domeniul bancar, corup]ia
poate fi legat@ de:
- aprobarea }i acordarea de credite
unor persoane care se aflau în in-
compatibilitate de func]ii, administrator
de firm@ }i angajat al b@ncii sau în rela-
]ii de rudenie cu func]ionarii bancari; 
- aprobarea }i acordarea de credite

în regim preferen]ial;
- aprobarea }i acordarea unor credite
bonificate pentru activit@]i neproduc-
tive, în baza unor documente false;
- aprobarea }i acordarea de credite,
f@r@ existen]a unor garan]ii acoperi-
toare pentru creditele contractate;
- prezentarea }i acceptarea unor ga-
ran]ii în ipotec@ sau gaj, cu valori
v@dit supraevaluate, sau deja anga-
jate la alte credite;
- utilizarea creditelor în alte scopuri
decât cele pentru care au fost acor-
date; Sunt întâlnite frecvent situa]ii
când credite cu destina]ie precis@ cum
ar fi „aprovizionare marf@” sau „achi-
zi]ie mijloc fix”, se îndreapt@ spre
administratorul societ@]ii comerciale
care a contractat creditul, sub forma
„restituirilor de împrumuturi”, sau sunt
utilizate în sprijinirea financiar@ a altor
societ@]i comerciale, cu titlul „avans
marf@”.
- prezentarea de c@tre administratorii
firmelor a unor documente fictive, re-
feritoare la activitatea, patrimoniul }i
bonitatea societ@]ii comerciale (bilan-
]uri contabile, balan]e de verificare con-
tabil@, fi}e conturi analitice, situa]ie
stocuri etc.); Interpretarea eronat@ a
documentelor poate conduce la în-
cadr@ri ale bonit@]ii în categorii care
dau dreptul unui client de a benefi-
cia de credit, de}i, în mod obiectiv,
acesta nu îndepline}te condi]iile le-
gale. În practic@, au fost întâlnite
cazuri când, pentru încadrarea unui
client într-o categorie de bonitate care
s@-i permit@ ob]inerea de credit,
acesta a fost „îndrumat” de func-
]ionarii bancari cum s@ „aranjeze”
conturile contabile, de a}a natur@
încât s@-i fie favorabile, chiar dac@
societatea pe care o administra era
departe de a avea rezultate pozitive.
- e}alonarea ramburs@rii creditelor, acor-
darea de noi credite pentru plata rate-
lor scadente }i a dobânzilor aferente.

Infrac]iunile în domeniul cre-
dit@rii bancare, care pot conduce la
fapte de corup]ie, se identific@ atât în
etapa de analiz@ a bonit@]ii clientului
(în sensul prezent@rii/ accept@rii unor
situa]ii financiare eronate, în interesul

solicitantului de credit sau a inter-
pret@rii de c@tre func]ionarul bancar,
în mod voit eronat, a datelor reale
din documenta]ia de creditare), cât }i
în etapa de urm@rire a derul@rii con-
tractului de credit (lipsa verific@rii
faptice }i scriptice a existen]ei garan-
]iilor pe toat@ durata credit@rii, schim-
barea destina]iei creditelor favorizat@
de superficialitatea analiz@rii extrase-
lor de cont, nerespectarea termenelor
de rambursare a creditelor }i neîn-
registrarea în eviden]a contabil@ a
b@ncii a creditelor restante etc.)  

În scopul evit@rii unora din as-
pectele mai sus prezentate, ar fi util@
introducerea în normele metodolo-
gice de creditare, a obligativit@]ii con-
frunt@rii balan]elor de verificare con-
tabil@ }i bilan]urilor contabile depuse
la banc@ în vederea ob]inerii cre-
ditelor, cu situa]iile financiare lunare
înregistrate la administra]iile finan-
ciare. Propunerea este motivat@ în

faptul c@ la administra]iile financiare
se înregistreaz@ bilan]urile contabile
înso]ite de balan]ele de verificare
contabil@ la semestru (30 iunie) }i
anuale (31 decembrie), ori creditele
se solicit@ pe tot parcursul anului.
Aceast@ situa]ie impune confruntarea
documentelor depuse la banc@ cu
„deconturile de TVA”, respectiv „de-
clara]ia de impunere privind plata
impozitelor”, situa]ii financiare care
sunt depuse }i înregistrate lunar la
Administra]ia Financiar@.

Se impune, nu în ultimul rând:
colaborarea în condi]ii de maxim@
eficien]@ a aparatului fiscal cu sis-
temul bancar, deoarece, dup@ cum am
precizat, documenta]ia solicitat@ con-
tribuabililor de c@tre unit@]ile bancare
în vederea acord@rii creditelor pre-
supune un anumit nivel al indicato-
rilor de bonitate. Deoarece nu to]i
agen]ii economici solicitan]i de credit
nu îndeplinesc în mod real condi]iile

impuse de normele bancare, pentru
dep@}irea acestui inconvenient, cei in-
teresa]i în ob]inerea creditelor întoc-
mesc acte contabile „îmbun@t@]ite”,
de unde rezult@ indicatori de bonitate
acceptabili de banc@. Mai grav este
aspectul c@, în modificarea acestor
documente, solicitan]ii de credite sunt
„ghida]i” în „cosmetizarea” unor con-
turi din balan]ele de verificare ale
societ@]ilor comerciale pe care le ad-
ministreaz@, chiar de reprezentan]i ai
b@ncilor. Dac@ unit@]ile bancare ar
colabora cu organele fiscale, direct,
nu prin intermediul reprezentan]ilor
solicitan]ilor de credite, punând la
dispozi]ia b@ncilor documenta]iile pe
care solicitan]ii de credite le-au de-
pus la organele fiscale teritoriale, o
bun@ parte dintre respectivii solici-
tan]i ar suporta rigorile legii fiscale
}i penale, iar, pe de alt@ parte, prin
m@surile luate de aparatul fiscal, ar fi
protejat mai bine }i sistemul bancar.

Spre “un model de dezvoltare al
Planetei”? Poate c@ este mult spus. Dar,
poate c@ nu. Oricum, direc]ia este bun@,
ne leag@ pe noi to]i, indivizi - aspira]ii,
idealuri, ac]iuni, activit@]i, restric]i, inter-
dic]ii chiar, de acela}i tip.

Iat@, de ce, capitolele ale c@r]ii se
intituleaz@, de exemplu, “Modelul econo-
mic al Planetei”, “Repere ^n tabloul eco-
nomic al lumii”, “«Securitatea» ^ncotro?”,
dar }i “%n c@utarea l$nii de aur”, “Pegr@,
s$nge }i economie”, “Biografii eruptive”
sau “Roi ne puis”, “Periplu european”.
Uneori, trebuie s@ treci peste ideile inter-
mediare, pentru a ^ncerca s@ nu fii plic-
tisitor ...

Autorul

Activit@]i bancare 
„u}or permeabile” la „virusul” corup]iei

ec. Daniela PETRA{CU

Apari]ii editoriale

Din sumar:
� Livia Ilie - Market Cycles and the Stock Market
� Ilie Rotariu - Tourism - and e-mass media
� Silvia M@rginean - Real convergence: defini-
tions, measurements and determinants

� Bela}cu Lucian - Inflation and unemployment
in Romania - some interactions at the macro-
economic level
� Ramona Toma - Models af Monetary
Integration in Europe for Euro Adoptions
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Keynes a murit de mult, îns@ spi-

ritul s@u continu@ s@ tr@iasc@. {i înc@
cum. S@ ne amintim c@ ie}irea din
criza din 1929-1933 s-a f@cut, hot@-
râtor, cu ajutorul „re]etelor” keynesi-
ste. Vezi „New-Deal”-ul pre}edintelui
F.D.Roosevelt, pe urm@ politicile desf@-
}urate în cele mai multe state euro-
pene. Politicile de dup@ r@zboi, al doi-
lea r@zboi mondial, au avut acela}i
sens. Pentru ce, în sens similar, nu
}i acum? De ce ie}irea din criz@ tre-
buie realizat@ exclusiv prin grave
amput@ri ale nivelului de trai }i nu }i
prin m@suri inteligente, m@suri „curate”
de corup]ie, în avantajul tuturor? Ford
a ie}it din necazuri nu diminuând, ci
amplificând salariile. Poate reprezenta,
deci, „Statul providen]ial” o solu]ie? Este
posibil. Dar, mai întâi, s@ îl prezent@m
func]ionând înc@ din perioada foarte
grea de dup@ r@zboi. Iat@.

S@ continu@m, dar. Alte elemente
ale „Statului providen]ial”? R@spunzând
unor solicit@ri foarte presante ale or-
ganiza]iilor sindicale, institu]ia statal@
în discu]ie va impune angajatorilor }i
ei îns@}i, un salariu minim destinat s@
asigure fiec@rui membru al corpului so-
cial un nivel de via]@ teoretic decent.
Aplicat foarte devreme în Marea Bri-
tanie, dar într-un cadru mai restrâns,
strict profesional, sistemul salariului
minim a fost adoptat apoi de nume-
roase alte ]@ri }i generalizat, extins la
ansamblul salaria]ilor (Fran]a, de exem-
plu, în 1947, dar }i URSS, în 1956
etc.). Suplimentar, în cele mai multe
situa]ii, salaria]ii vor beneficia astfel
de clauza de indexare la varia]iile pre-
]urilor „en detail”, clauz@ ce avea me-
nirea s@ pun@ muncitorii, salaria]ii cei
mai defavoriza]i la ad@post fa]@ de o
cre}tere foarte rapid@ a costului vie]ii.

O grij@ asem@n@toare, în acela}i
domeniu, a f@cut ca statul s@ intervin@
în ce prive}te locuin]ele, cu prec@dere

pentru a proteja locatarii cu venituri
insuficiente împotriva cre}terii aberante
a chiriilor, poate, adesea, economic
explicabil@, dar, de cele mai multe ori,
socialmente abuziv@, împotriva con-
secin]elor generate în întreg acest
cadru. A fost, în acest sens, cazul
„Actului de restric]ie” în direc]ia limi-
t@rii chiriilor în Marea Britanie („Rent
Restrictions Act”), înc@ din 1914 }i
men]inut pân@ în 1956-1957, cel al
legii franceze respective din 1948, cel
al „Bloc@rii chiriilor”, din Germania etc.
Mult mai pozitiv îns@, chiar în ]@rile
în care principiile liberale erau „pe
prima pagin@ a puterii”, s-a v@dit
sus]inerea acordat@ de c@tre institu]ia
statal@ politicilor de construc]ii de
locuin]e, cu atât mai mult cu cât pa-
trimoniul locativ era relativ vetust
(cazul Fran]ei), sau în mod grav dis-
trus de r@zboi (cazul Germaniei) }i în
condi]iile în care revigorarea natalit@]ii
a devenit pronun]at@ – în general, si-
tua]ie caracteristic@ multor state euro-
pene în timpul imediat de dup@ r@z-
boi. Astfel de necesit@]i au generat o
legisla]ie complex@ ce a pus în lumin@
un sistem de prime }i împrumuturi-
credite pentru construc]ia  complet@ a
unei locuin]e, fondurile respective fiind
fundamentate prin carnete de „eco-
nomii-locuin]e” în condi]ii avantajoase,
prin degrev@ri fiscale, cu prec@dere
Fran]a, prin contribu]ii ale statului la
nivelul de 30&-70& din costul total al
construc]iei – Germania Federal@ }.a.

În virtutea conceptului de „Stat
providen]ial”, acesta a fost chemat s@
intervin@ }i în domeniul înv@]@mân-
tului. A f@cut-o, mai întâi, pentru a
asigura promo]ia social@ }i reînnoirea
elitelor pe baza exclusiv@ a aptitudi-
nilor intelectuale }i manuale. Inter-
ven]ia respectiv@ a mai fost solicitat@
din perspectiva }i unei alte necesit@]i.
Aceea de a furniza economiei cadre
}tiin]ifice }i tehnice din ce în ce mai
calificate }i din ce în ce mai nume-
roase, la nivelul tuturor ierarhiilor pro-
fesionale. O asemenea interven]ie s-a
materializat prin prelungirea duratei de
}colarizare pân@ la 15 ani în Marea
Britanie, începând cu 1947 (legea Butler,
din 1944), pân@ la 16 ani în Fran]a,
dup@ 1965 }.a. M@surile respective au
avut ca efect, în astfel de ]@ri, o veri-
tabil@ generalizare a înv@]@mântului
secundar care a devenit, în scurt

timp, la fel de comun precum era,
alt@dat@, înv@]@mântul primar (de exem-
plu examenele de intrare în înv@]@-
mântul secundar au fost suprimate în
Fran]a înc@ din 1959). Am putut nota,
totodat@, o veritabil@ încurajare adus@
educa]iei profesionale, prin }coli de
profil, precum }i înv@]@mântului tehnic,
atât de necesar – chiar prioritar –
atunci – de altfel, }i acum, al@turi de
cel economic – pentru reconstruc]ia }i
progresul economiilor statelor euro-
pene, Statelor Unite }.a.

…Costul foarte ridicat al acestor
„înc@rc@turi” sociale (de exemplu, circa
20& pentru venitul na]ional al Fran]ei,
doar pentru înv@]@mânt, cifre asem@-
n@toare pentru Marea Britanie, Ger-
mania Federal@ etc.) a obligat ]@rile
respective s@ apeleze la o fiscalitate
progresiv@ („Surtax”-ul britanic sau
impozitul francez pe venitul persoa-
nelor fizice, de exemplu). Operând pre-
lev@ri importante asupra salariilor, pro-
fiturilor, mai ales în numele diferitelor
organisme de securitate social@, o
asemenea fiscalitate a fost considerat@,
o bun@ perioad@, instrumentul esen]ial
al politicii de redistribuire a veni-
turilor. Au mai fost atenuate dispari-
t@]ile sociale, este drept. Dar, s-a v@dit
}i inconvenientul, mai grav, uneori
mult mai grav, de a frâna ini]iativa }i
produc]iile foarte eficiente, aproape de
a destimula speran]ele unei cre}teri
rezonabile a profitului individual. Cazul
ini]ial, al Marii Britanii, pe urm@ al
Fran]ei etc. Ceea ce a f@cut necesare
ac]iuni }i politici nu de destimulare, ci
de stimulare a muncii de calitate,
aduc@toare de profituri mai mari, de
salarii mai bune. Cu alte cuvinte, o
apropiere de cota unic@ de impozitare,
pentru ani buni…

* * *

Desigur, ar fi mai multe de spus
referitor la acest concept de „Stat
providen]ial” }i la aplicarea sa. Nu în-
totdeauna evenimentele s-au desf@-
}urat corespunz@tor, dar tendin]ele au
fost interpretate continuu pozitiv, com-
ponentele respective v@dindu-se coor-
donate majore ale rolului }i func]iilor
institu]iilor statale de ast@zi în Ger-
mania, în Regatul Unit, în Fran]a, fi-
re}te, într-o m@sur@ }i în Statele Unite,
în Danemarca, Suedia, Italia }.a. Un

exemplu asupra c@ruia trebuie, fire}te,
reflectat în statele europene aderante
dar aflate înc@, într-o m@sur@, în tran-
zi]ie, cu economia, state precipitate,
uneori, spre exclusivisme când, de

fapt, nuan]ele sunt cele care câ}tig@
în general partida. Cu atât mai mult
în timpul tumultuos, de numeroase
incertitudini, pe care îl tr@im la nivel
global.

Dan POPESCU

„Statul providen]ial” II

John Ford }i modelul T

1931 - efectele marii crize economice
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Cea din sectorul imobiliar? Cea

din domeniul financiar-bancar? Produc-
tivitatea anumitor categorii de buge-
tari pl@ti]i rege}te, chipurile, pentru a nu
se mai l@sa tenta]i de caracati]a co-
rup]iei? Sau s@ fie vorba de producti-
vitatea muncii din agricultur@ }i servicii?

Nu trebuie s@ fii doctor în eco-
nomie }i nici m@car premier, ca s@
în]elegi c@ reperul fundamental într-o
economie s@n@toas@ îl constituie cre}-
terea productivit@]ii muncii ÎN INDUS-
TRIE, singurul sector care poate ali-
menta întreaga economie }i în care
se poate realiza un calcul cât de cât
obiectiv }i relevant. Condi]ia este îns@
ca industria s@ existe }i s@ func]io-
neze! Or, industria româneasc@ este
demult pus@ pe butuci }i nu d@ nici
semne de revigorare. Numi]i-ne, v@ ru-
g@m, m@car trei firme sibiene (în afara
celor de lohn }i componente auto)
care mai respir@ }i se mai dezvolt@
în sectorul industrial! Nu ve]i reu}i…

Ce reper al dezvolt@rii }i ce
surs@ de propulsare a produsului in-
tern brut mai poate fi o industrie se-
c@tuit@ }i cu structurile demolate? Ce
relevan]@ mai are productivitatea muncii
într-o industrie ruinat@ }i desconsi-
derat@, în care cre}terile acestui indi-

cator provin nu din sporuri semni-
ficative de produc]ie, ci, pur }i sim-
plu, din restructur@ri de personal?

În aceste condi]ii, pe care din
p@cate nu le realizeaz@, premierul }i
guvernatorul BNR risc@ s@ se con-
frunte cu o problem@ real@: cum vor
m@sura nivelul productivit@]ii muncii
pân@ la care î}i pot da binecuvân-
tarea asupra cre}terilor salariale din
2008, într-o industrie sleit@ }i falit@?
{i, dac@ industria româneasc@ î}i d@
ob}tescul sfâr}it, mai putem vorbi de
productivitate? {i dac@ productivitate
nu e, nimic nu e, deci nici perspective
de majorare a salariilor }i pensiilor.
Oricât ar p@rea de paradoxal@, aceas-
ta este logica mesajului politic }i so-
cial, transmis zilele trecute de un
premier }i un guvernator de banc@
na]ional@ dintr-o ]ar@ aproximativ
european@…

În rest, s-auzim de bine }i s@-i
credem pe cuvânt pe to]i cei care
a}az@ lâng@ „problemele specifice ale
economiei române}ti”, recesiunea }i
turbulen]ele interna]ionale. Din p@-
cate, a}a este, avem pe cine da vina.
Dac@ leul }i indicii bursieri din Ro-
mânia se afl@ azi la cote de avarie,
f@r@ doar }i poate c@ aceasta se
datoreaz@ }i c@derii libere a pie]elor
de capital din toat@ lumea. Semnalul
dezastrului a fost dat în Statele Unite
ale Americii, unde rezultatele slabe ale
unor mari companii trag în jos bur-

sele interna]ionale, pia]a imobiliar@ se
afl@ în impas, dolarul s-a devalorizat,
iar dobânzile de referin]@ sunt înc@
prea mari. Firesc, într-o economie glo-
balizat@, când locomotiva gâfâie, va-
goanele abia se mai mi}c@. Nu-i de
mirare c@ economiile europene dau
vizibile semne de încetinire a cre}terii
economice }i de adâncire a defici-
telor bugetare. „Lucr@m deja }i vom
lucra într-un context economic dificil
pentru întreaga lume” – recuno}tea
îngrijorat@, zilele trecute, doamna
Angela Merkel. }i dac@ o spune vo-
cea cea mai autorizat@ a Germaniei,
înseamn@ c@ lucrurile sunt grave. 

Dar, undeva, în România, pe dea-
supra tuturor cataclismelor predic-
tibile, capetele limpezi vegheaz@: eco-
nomia mondial@ poate fi lini}tit@, noi
vom rezolva toate problemele, odat@
cu corelarea cre}terii productivit@]ii
muncii dintr-o industrie invizibil@, cu
nivelul unor salarii care oricum sunt
derizorii. {i, ca s@ fim în întregime
conving@tori, trimitem „echipe de lobby”
la toate înaltele cancelarii europene,
asigurându-i pe parteneri c@ econo-
mia noastr@ e mai tare decât pare }i
leul românesc sufer@ doar de o ba-
nal@ }i trec@toare indigestie. Dup@
ce-}i va reveni, azi-mâine, va înghi]i
cu poft@ }i euro, }i dolari.

Fra]i europeni, paria]i pe leu }i
dormi]i în pace, strategii României
vegheaz@!

Speciali}ti în noduri gordiene
Emil DAVID

Palatul Victoria - sediul guvernului
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Optimi}tii sus]in c@ Europa va fi

mai pu]in “lovit@” de o posibil@ criz@
economic@ american@, deoarece doar
8& din exportul statelor membre este
destinat pie]ei americane. Al]ii, care
cred în expresia: “Când S.U.A. str@nut@,
Europa face grip@”, sunt mai circum-
spec]i. Desigur, cel mai afectat stat
membru este Marea Britanie, datorit@
rela]iilor economice intense. 

Anun]ul Rezervei Federale de a
reduce rata dobânzii de referin]@ cu
0,75&, pân@ la 3,5&, a dat na}tere,
de asemenea, la numeroase p@reri.
Astfel, în timp ce unii consider@
aceast@ reducere ca un colac de sal-
vare, al]ii consider@ c@ situa]ia este
mult prea grav@, pentru ca un ase-
menea “artificiu” s@ o poat@ salva.
Tactica aplicat@ în urm@ cu 7-8 ani,
în cazul “balonului de s@pun .com”
nu va fi suficient@. Conform pesi-
mi}tilor, o recesiune a economiei
americane este imanent@, deoarece
tipul de dezvoltare sus]inut nu a fost
unul durabil. 

În 1983, Adunarea General@ a
ONU a hot@rât constituirea Comisiei
Mondiale pentru Mediu }i Dezvoltare,
care urma s@ elaboreze o „agend@
global@ pentru schimbare”. Elabora-
rea acesteia în anii '80 a fost moti-
vat@ de crizele economice }i dezas-
trele ecologice care au zguduit întrea-
ga planet@ }i care amenin]au chiar
supravie]uirea omenirii. De abia dep@-
}ite crizele petrolului, au ap@rut alte
probleme: cre}terea num@rul s@raci-
lor (340 de milioane de oameni care
sufereau de foame în 1980), dubla-
rea num@rului de victime ale dezas-
trelor naturale, îndatorarea peste m@-
sur@ a multor state în curs de dez-
voltare. În plus, este descoperit@
gaura din stratul de ozon deasupra
Antarcticii, cre}te cantitatea de dio-
xid de carbon emis@ în atmosfer@, se
intensific@ efectul de ser@, se pro-
duce accidentul de la Cernobâl etc.

Raportul acestei comisii, prezi-
date, dup@ cum aminteam de Gro
Harlem Brundtland, intitulat "Viitorul
nostru comun" a definit dezvoltarea
durabil@ (viabil@, sustenabil@), con-
ceput@ în sensul concilierii dintre eco-

nomie }i mediul înconjur@tor printr-o
nou@ cale de dezvoltare, care s@ sus-
]in@ progresul uman, nu numai în
câteva locuri }i pentru câ]iva ani, ci
pentru întreaga planet@ }i pentru un
viitor îndelungat. O defini]ie care
ast@zi se bucur@ de o larg@ acceptare
interna]ional@.

„Dezvoltarea durabil@ reprezint@
acel mod de dezvoltarea care ur-
m@re}te satisfacerea nevoile prezen-
tului, f@r@ a compromite posibilitatea
genera]iilor viitoare de a-}i satisface
propriile nevoi".

Conceptul de dezvoltare durabil@
se refer@ la o form@ de cre}tere eco-
nomic@, care satisface nevoile socie-
t@]ii în termeni de bun@stare pe ter-
men scurt, mediu }i mai ales lung.
Acest tip de dezvoltare se fundamen-
teaz@ pe un principiu utilizat în silvi-
cultur@. Principiul p@durii sus]ine c@ nu
trebuie t@ia]i mai mul]i arbori decât
pot fi planta]i. În termen economici,
acest ra]ionament poate fi exprimat
prin imperativul pe termen lung: „s@
tr@im din dobând@, nu din capital”. 

Comparativ cu dezvoltarea eco-
nomic@ de pân@ acum, viziunea dez-
volt@rii durabile integreaz@ urm@toa-
rele exigen]e majore, la nivelul tuturor
economiilor na]ionale }i ale sistemu-
lui global al economiei mondiale:
a) un comportament fundamental,
revizuit esen]ial, ca modalitate direct@
de lupt@ cu restric]iile obiective }i
subiective ale dezvolt@rii }i de cola-
borare cu mediul natural;
b) îmbun@t@]irea substan]ial@, în ter-
meni absolu]i }i relativi, a situa]iei din
]@rile în curs de dezvoltare, în raport cu
statele dezvoltate economic ale lumii;
c) o planificare strategic@ cu ele-
mente specifice }i comune, aflate în
compatibilitate direct@ atât pe plan
na]ional, c$t }i interna]ional;
d) atingerea unei st@ri ra]ionale }i
durabile de echilibru, prin schimba-
rea fundamental@ a valorilor }i obiec-
tivelor, la nivel individual, na]ional }i
mondial;
e) trecerea la realizarea unei dezvol-
t@ri durabile, cu respectarea tradi-
]iilor, educa]iei }i activit@]ilor curente,
ale intereselor imediate, ceea ce face
ca transformarea (tranzi]ia) s@ fie dis-
putat@ }i lent@, succesul fiind asigurat
de reala în]elegere a condi]iei umane, în
acest context de schimb@ri radicale;

f) prin trecerea la dezvoltarea dura-
bil@ se creeaz@ premisele pentru a
construi prin acest proces complex
}i de durat@, un prezent pentru un
viitor din ce în ce mai sigur;
g) în acest proces fundamental, este
esen]ial ca }tiin]a s@ ajute omul s@
se cerceteze pe sine - sub aspectul
obiectivelor }i valorilor sale - }i s@
se implice în cercetarea lumii pe care
vrea s@ o schimbe;

Aceast@ triad@ este completat@
în viziunea unor autori de sistemul
tehnologic, care consider@ c@ acest
tip de dezvoltare încearc@ aflarea unui
echilibru al interac]iunii a patru sis-
teme: economic, uman, ambiental }i
tehnologic, nivel optim corespunzând
acelei dezvolt@ri de lung@ durat@ care
poate fi sus]inut@ de acestea. 

Dezvoltarea durabil@ poate fi în-
]eleas@ }i ca o nou@ filozofie econo-
mic@, fundamentat@ pe o ra]iune prac-
tic@ care dep@}e}te axiologia profitu-
lui (cu prec@dere a profitului pe ter-
men scurt), care asigur@ prezervarea
condi]iilor existen]iale ale societ@]ii ome-
ne}ti, pe un orizont de timp nede-
finit, la nivelul întregului spa]iu natu-
ral }i social accesibil sau posibil de
accesat în viitor.

Aceast@ abordare larg@, cuprinz@-
toare a no]iunii este sus]inut@ }i de
profesorul Ulrich Grober "durabilitatea
este mult mai mult decât un simplu
proiect tehnocrat de administrare in-
teligent@ a resurselor, mult mai mult
decât un simplu termen din resortul
Clubului de la Roma, al B@ncii Mon-
diale sau al ONU. Aceast@ idee va
primi noi impulsuri, odat@ ce va fi în-
]eleas@ ca un nou proiect civilizator,
un proiect nou care este îns@ adânc
înr@d@cinat în tradi]iile }i în con}tiin]a
noastr@ uman@. Tradi]ia }i inova]ia
nu mai trebuie s@ se afle la poli opu}i.
Un rezervor comun de valori, idei }i
vise înseamn@ pentru noi o resurs@
cultural@ important@."

Conceptul dezvolt@rii durabile are
de trecut anumite bariere, care nu
reprezint@ limite absolute, ci limit@ri
ce deriv@ din nivelul tehnologic exis-
tent, din modul de gestionare a resur-
selor naturale, respectiv din capaci-
tatea biosferei de a absorbi efectele
ap@rute ca urmare a activit@]ii umane.
În m@sura în care, prin cre}terea ro-
lului angajamentelor }i ac]iunilor po-
litice }i prin participarea activ@ a
tuturor, se pot îmbun@t@]i primele dou@
aspecte, se poate realiza trecerea c@tre

o „nou@ er@ a cre}terii economice”,
dup@ cum afirm@ raportul. Aceast@
cre}tere economic@ ar trebui astfel
conceput@, încât s@ conduc@ la eradi-
carea s@r@ciei }i la satisfacerea ne-
voilor fundamentale ale tuturor, deoa-
rece „o lume în care s@r@cie este
endemic@ este expus@ unor cata-
strofe ecologice }i de alt@ natur@”.
Reducerea decalajelor de dezvoltare
între „cei boga]i” }i „cei s@raci” pre-
supune asigurarea accesului, celor din
urm@, la resursele necesare cre}terii.
Echitatea în ceea ce prive}te repar-
ti]ia resurselor trebuie sus]inut@, la
nivel na]ional, de sisteme politice care
permit participarea efectiv@ a cet@-
]enilor în procesul de decizie, iar la
nivel interna]ional, se impune un sis-
tem decizional mai democratic. 

În plus, se impune stabilizarea
popula]iei, cu prec@dere în ]@rile în
curs de dezvoltare, iar „cei boga]i”
trebuie s@-}i adapteze nevoile la po-
sibilit@]ile ecologice ale planetei. Co-
misia a constat@ în raportul s@u c@
ajutoarele de dezvoltare nu sunt sufi-
ciente pentru a rezolva problemele care

urmau s@ apar@. Din acest motiv, este
necesar@ o schimbare a stilului de via]@
distructiv adoptat de statele industri-
ale din nord, de exemplu prin dimi-
nuarea consumului pe cap de locui-
tor de energie, ap@, minerale }i alte
resurse naturale. Ajutorul pentru dez-
voltare nu ar mai trebui folosit la
exploatarea surselor de materii prime,
iar tehnologiile ecologice, precum }i
tehnica de reciclare a de}eurilor ar
trebui r@spândite la scar@ mondial@.
În plus, comisia a constatat faptul c@
de la mijlocul anilor optzeci exist@, în
ciuda ajutorului de dezvoltare acor-
dat, un capital net de transfer din
sud spre nord de aprox. 40 miliarde
USD, aceste mijloace fiind dobândite
în cea mai mare parte prin exploa-
tarea abuziv@ a naturii. În plus, s-a su-
bliniat, în mod expres, rela]ia de inter-
dependen]@ dintre protejarea mediului
}i dezvoltare. Se constat@ existen]a
unei spirale a s@r@ciei, care conduce
la perpetuarea precarit@]ii, iar, pe ter-
men lung, chiar înr@ut@]irea nivelului
de trai, concomitent cu degradarea
mediului ambiant. 

Criza economic@ – 
un deficit de dezvoltare durabil@

drd. Lia - Alexandra BALTADOR

Ben Bernanke, pre}edintele FED-ului

Sediul B@ncii Centrale Europene

Gro Harlem Brundtland, p@rintele “viitorului nostru comun”
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La debutul celei de-a trei s@pt@-
mâni de tranzac]ionare din an, pre-
]urile derivatelor pe ac]iuni au evoluat
din nou pe sc@dere, volatilitatea ridi-
cat@ „alimentând” puternic interesul
investitorilor }i implicit ritmul de tran-
zac]ionare. Ca efect, au fost încheiate
aproape 30.000 contracte futures }i
options. Num@rul tranzac]iilor s-a ridi-
cat la 3824, iar valoarea a fost, la rân-
dul ei, una record pentru începutul de
an, dep@}ind 100 milioane lei. Cu
toate c@ sc@derile au fost agresive,
direc]ia urmat@ nu i-a speriat pe par-
ticipan]ii în pia]@, care au continuat s@
acumuleze pozi]ii futures, cele circa
1100 noi deschideri ducând totalul la
48.250. „De}i s@pt@mâna precedent@ a
închis într-o not@ optimist@, debutul
celei de-a treia s@pt@mâni de tran-
zac]ionare a adus surprize de propor]ii
pentru cei care speraser@ într-o re-
venire a pie]ei. Evolu]ia cople}itoare a
pie]elor externe si-a pus din plin
amprenta asupra cota]iilor din pia]a
sibian@, acestea depreciindu-se sub-
stan]ial. Volumul foarte ridicat al tran-
zac]iilor dovede}te îns@ din nou c@
speculatorii sunt mai prezen]i ca
oricând si c@ vor r@mâne în pia]@,
atâta timp cât volatilitatea se va
men]ine ridicat@”, a declarat Mirabela
Coos, broker la SSIF Broker Cluj. Cele
mai lichide derivate au fost DESIF 5
cu 14.883 contracte. Pentru scaden]a
scurt@, pre]urile la care au fost parafate
tranzac]ii au evoluat între un minim de
3,6815 }i un maxim de 3,89 lei.
Ultimele tranzac]ii au fost încheiate la
un pre] de 3,719 lei/ac]iune, fiind sta-
bilit@ o sc@dere de 20 bani. Cu aproa-
pe 14.500 contracte, DESIF 2 s-au
plasat în apropierea liderului }edin]ei.
Cota]iile de 2,9197 }i 3,07 lei/ac]iune,
valabile pentru scaden]ele martie }i

iunie, au fost conturate în urma unor
deprecieri de 17,99 }i 16,39 bani. Pe
trei, în topul }edin]ei, s-au clasat
DETLV cu 212 contracte. Deprecierile
de 6,99 }i 7,94 bani au dus cota]iile
DETLV martie }i iunie la 80,01 }i
84,01 bani/ac]iune. Dac@ derivatele pe
ac]iuni au urmat in-corpore un traseu
„ro}u”, moneda unic@ a crescut fa]@
de cea na]ional@. Pentru martie, euro
a câ}tigat 6,48 bani ajungând la 3,74
lei iar pentru septembrie 4,25 bani,
valorând 3,72 lei. Pe cre}tere s-a în-
scris }i uncia de aur, care a fost eva-
luat@ pentru scaden]a martie, la 883
dolari, dup@ un câ}tig de 7 dolari. 

Hedgingul, solu]ie eficient@ 
pentru protejarea investi]iilor 

Bursa sibian@ a derivatelor a
continuat s@ impresioneze }i mar]i la
capitolul lichiditate, volatilitatea cota-
]iilor generând din nou un volum re-
cord în acest debut de an. Au fost
încheiate aproape 38.000 contracte, iar
valoarea rulajului a atins 120,8 mili-
oane de lei, reprezentând 32,11 mili-
oane euro. {edin]a a debutat cu sc@-
deri consistente ale pre]urilor. Pe par-
curs, acestea }i-au mai revenit, astfel
c@, de}i închiderea a reg@sit majori-
tatea cota]iilor pe „ro}u”, pierderile nu
au fost la fel de ample ca în }edin]a
precedent@. Conform brokerilor, „o in-
tensitate aparte s-a resim]it în pia]@ la
debutul }edin]ei, când pre]urile s-au
depreciat puternic, precum }i pe finalul
zilei, care a stat sub semnul anun]ului
FED, prin care dobânda de baz@ a fost
redus@ cu 0,75 puncte, pân@ la nivelul
de 3,5 &. Anun]ul a impulsionat atât
pre]urile, care au mai recuperat din
pierderi, cât }i lichiditatea, care a cres-
cut sim]itor”. Chiar }i a}a, pre]urile s-
au men]inut pe minus, conform di-
rec]iei impuse de la începutul acestui
an. In opinia brokerilor, „evolu]ia des-
cendent@ prelungit@ a generat nume-
roase strategii de hedging, prin care
au fost protejate sume de ordinul mili-
oanelor de euro, hedgerii fiind mai
prezen]i ca oricând pe bursa sibian@,
unde acoper@ circa 40 & din investi-
tori”.Grosul tranzac]iilor a fost asigurat
de segmentul derivatelor financiare, din
cadrul c@ruia s-au deta}at DESIF 2, cu

19.334 contracte }i DESIF 5, cu 17.947
contracte. Scaden]a martie a atras cea
mai mare parte din aceste totaluri,
investitorii beneficiind de culoare de
pre] foarte largi. Spre exemplu, DESIF
2 martie au evoluat pe un culoar de
30 bani, între un minim de 2,69 }i un
maxim de 2,99 lei/ac]iune, la închidere
valorând 2,8666 lei/titlu, în sc@dere cu
5,31 bani. În aria derivatelor valutare,
moneda unic@ }i-a continuat traseul
ascendent, iar investitorii prezen]i în
pia]@ au încheiat 140 contracte. Pentru
martie, euro s-a apreciat cu 4,8 bani,
ajungând la 3,788 lei. 

Miercuri, volatilitatea pre]urilor a
determinat din nou un ritm foarte bun
de tranzac]ionare, soldat cu o lichidi-
tate ridicat@. Au fost încheiate 30.942
contracte din 4185 tranzac]ii, iar va-
loarea rulajului a ajuns la 96,68 mi-
lioane de lei, fiind cu 75& mai mare
fa]@ de cea consemnat@ în pia]a la
vedere. Pia]a a deschis pe verde, sub
influen]a anun]ului FED, prin care a

fost redus@ dobânda de referin]@ cu
0,75 puncte. Euforia }i doza de opti-
mism emanate de aceast@ }tire, ele-
mente resim]ite înc@ din finalul
}edin]ei precedente, au continuat s@ se
manifeste }i în prima parte a zilei.
Ulterior, starea de euforie a disp@rut,
cre}terile s-au temperat, pentru ca apoi
cota]iile s@ revin@ pe traseul descen-
dent cu care ne-au obi}nuit în acest
an. La închidere, sc@derile au atins o
amplitudine foarte ridicat@, speculatorii
pe vânzare }i hedgerii putându-se
felicita pentru strategiile urmate.
„Mi}c@rile de pre] din ultima perioad@,
caracterizate de sc@deri, tentative de
revenire }i apoi din nou deprecieri
agresive, au men]inut viu interesul
pentru tranzac]iile la termen. De altfel,
am putea spune c@ centrul de interes
al pie]ei de capital s-a mutat, în ulti-
ma vreme, pe pia]a futures, lucru evi-
den]iat de volumul consistent }i va-
loarea acestuia, care a dep@}it-o net în
ultimele zile pe cea de pe spot”, a

observat un broker. Segmentul SIF a
dominat cu autoritate tranzac]iile.
DESIF 2 au beneficiat de un rulaj cifrat
la 16.448 contracte, ocupând locul
întâi în topul zilei. Pentru scaden]a
scurt@, DESIF 2 au închis la 2,643
lei/ac]iune, în sc@dere cu 22,36 bani.
Cu 13.700 contracte DESIF 5 au ocu-
pat locul secund. Pentru scaden]a
martie pre]ul de cotare a pierdut 22,4
bani }i a  ajuns la 3,45 lei/ac]iune.
Dac@ derivatele pe ac]iuni au urmat cu
consecven]@ drumul sc@derilor, mone-
da unic@ a continuat s@ creasc@. În
raport cu scaden]a martie, euro a
oscilat între un minim de 3,7401 }i un
maxim de 3,82 lei, valoare consem-
nat@ la închidere, în urma unei acu-
mul@ri de 3,2 bani. 

Joi, la jum@taea }edin]ei, cota]iile
futures se aflau în cre}tere, aprecierile
fiind consistente. Mult a}teptata
revenire pe verde a men]inut lichidi-
tatea la coate impresionante, la ora 13,
rulajul fiind de circa 19.000 contracte. 

Volatilitatea a adus câ}tiguri substan]iale investitorilor futures

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

urmare din pagina 1
{i, chiar c$nd cursul nu este prima grij@

a b@ncii, un curs slab înseamn@ o moned@
neatractiv@. O moned@ neatractiv@, înseamn@
o moned@ prea pu]in cerut@. „B@ltirea”, cum
se spune de atâtea ori, este acel fenomen
care caracterizeaz@, de fapt, infla]ia. Banii
mul]i în pia]@ înseamn@ o cre}tere a pre-
]urilor }i a}a se ajunge }i la obiectivul cen-
tral al b@ncii. {i, atunci, prima solu]ie este
a bonifica mai mult leul, adic@ o cre}tere de
dobând@ care s@-l fac@ mai atractiv@ }i, trep-
tat, s@ mai dreneze ceva din banii din pia]@,
care se scurg, prea mult, spre euro, de
exemplu. În acest context, devine u}or pre-
dictibil c@ va urma o cre}tere de dobând@,
în condi]iile în care este clar c@ infla]ia a
f@cut, la rândul ei, pa}i peste 6 procente }i
actualul nivel al bonifica]iilor nu prea mai
atrage pe nimeni. Întrebarea este, dac@ pare
atât de simpl@ }i de logic@ rezolvarea fluc-
tua]iilor }i a infla]iei prin cre}terea dobânzii,
de ce a fost nevoie de o coborâre a dobânzii
de la 8,75&, cât era la începutul lui febru-
arie, acum un an, la 7 procente, cât era
acum trei luni }i jum@tate? Nu cumva BNR
s-a gr@bit atunci când a ridicat piciorul de

pe frân@ }i a coborât dobânzile? Exist@
indiscutabil o politic@ smucit@ în ceea ce
prive}te politica monetar@. În 2007, am avut
}ase modific@ri de dobând@, într-un an. De
la 8,75 s-a coborât la 7, pentru ca finalul
de an s@ duc@ dobânda înapoi la 8. Dar, ce
s-ar fi întâmplat cu leul în iunie, iulie anul
acesta, dac@ dobânda de politic@ monetar@,
cea care regleaz@ bonifica]ia la leu, nu ar fi
fost 7,25 sau 7 & }i ar fi r@mas undeva pe
la 8? {i a}a, leul luase curaj spre 3,2 fa]@
de euro. Cu o bonifica]ie de 8 procente, ar
fi coborât sub 3 lei fa]@ de euro, ceea ce ar
fi fost grav din toate punctele de vedere:
grav din perspectiva deficitului, readâncit
peste cele 16 mld euro; grav pentru c@ ar
fi urmat o c@dere a cursului de pe culmile
din var@ în pr@p@stiile din toamn@ (fluctua-
]iile ar fi dep@}it 15&); grav pentru c@ de
vreme ce cursul nu ar fi putut fi men]inut
la o cot@ rezonabil@, infla]ia s-ar fi aprins ca
stropit@ cu foc, odat@ ce actuala tendin]@ de
retragere a capitalurilor ar fi pornit, iar
b@ltirea leilor ar fi devenit inevitabil@. 

Nimeni nu poate face o pledoarie pen-
tru dobânzi mari, chiar dac@ acum par a fi
antibioticul de efect. Dobânzile mici }i des-
chiderea u}oar@ spre creditare sunt ceea ce
entuziasmeaz@ acum America }i sunt mo-

torul unei economii care vrea s@ creasc@. Nici
economia româneasc@ nu poate s@-}i per-
mit@ cre}tere f@r@ credite (de}i sunt destule
exemple paradoxale în economia noastr@, care
au adus cre}terea f@r@ credite!) }i, de aceea,
exist@ aceast@ presiune normal@ de a coborî
dobânda }i de a deschide accesul la cre-
ditare, în favoarea economiei reale. Cu aces-
te dobânzi mari, când poate economia s@ le su-
porte? R@spunsul clasic, acela c@ dobânzile
mari de la noi nu fac decât s@ pun@ o
piedic@ în calea consumului, a importului }i
a}a ar mai reduce }i din deficite, nu este
unul nici satisf@c@tor }i nici m@car încura-
jant. Economia noastr@ trebuie s@ creasc@,
s@ produc@, s@ evolueze. Are nevoie de
dinamism, nu de modera]ie. De risc, ca s@
aib@ succes. Nu poate atinge toate acestea
f@r@ bani. Deci, f@r@ credite. Dac@ banii sunt
scumpi, adic@ dobânzile mari, degeaba leul
are un curs rezonabil }i tot degeaba salut@m
lini}tea de pe pia]@. Singura concluzie a
acestei situa]ii este c@ butonul de politic@
monetar@ româneasc@ are un impact limitat
}i trebuie g@site }i alte metode de a reac-
]iona. Ce poate face mecanicul în economia
româneasc@, ce butoane mai are la înde-
mân@, sau chiar trebuie s@ punem cu to]ii
um@rul, s@ pornim economia?

Economia f@r@ butoane
Dan Suciu

Sediul BNR

Bursa din Tokyo
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24 ianuarie - 149 de ani de la Unirea Principatelor (mica unire)

Pensiile din pilonul II sunt obliga-
torii pentru salaria]ii sub 35 de ani }i
op]ionale pentru cei între 35 }i 45 de
ani. Procedura de aderare ini]ial@ la fon-
durile de pensii administrate privat a
început pe 17 septembrie 2007.

Potrivit ultimelor raport@ri, în sis-
temul de pensii private s-au înscris 3,18
milioane de participan]i, pân@ pe 1 ia-
nuarie 2008, ce reprezint@ 74& din
totalul persoanelor eligibile. 

Persoanele de pân@ în 35 de ani,
care nu au aderat din proprie ini]iativ@
la un fond de pensii administrat privat,
sau care au semnat mai multe acte indi-
viduale de aderare, vor fi repartizate alea-
toriu, dup@ ultima centralizare a datelor,
ce va avea loc pe 25 ianuarie. 

Dup@ validarea din 25 ianuarie,
urmeaz@ o nou@ etap@, a}a numita
"loterie", ^n care to]i cei care ar fi avut
obliga]ia de a-}i alege un administrator,
dar nu au f@cut-o, vor fi automat redis-
tribui]i. Loteria, bazat@ pe un program
informatic, are la baz@ un principiu destul
de simplu: repartizarea este aleatorie,
}i se face ^n func]ie de cota de pia]@
ob]inut@ de administratori p$n@ la
momentul respectiv. Astfel, companiile
ce au reu}it s@ atrag@ cei mai mul]i con-
tributori, ̂n cele patru luni de campanie,
vor fi }i cele care primesc cele mai mari
cote de indeci}i. Loteria se desf@}oar@
dup@ un algoritm predefinit, stabilit ^n

detaliu prin legisla]ie (Norma nr. 31/2007,
adoptat@ de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private). Astfel,
CNPAS va realiza o prim@ clasificare a
persoanelor ce trebuie repartizate ^n
func]ie de v$rst@, ^n dou@ intervale: 16
- 25 de ani }i 26 - 35 ani. Fiecare din-
tre cele dou@ categorii va fi apoi orga-
nizat@ ̂n func]ie de gen (femei }i b@rba]i)
– astfel org$niz$ndu-se, ^n final, patru
urne din care se face repartizarea aleato-
rie. La finalizarea acestui proces, CNPAS
valideaz@ persoanele repartizate pentru
fiecare fond ^n parte }i transmite com-
paniilor lista de persoane ce le-a fost
alocat@, acestea fiind obligate s@
^n}tiin]eze contributorii ̂n maxim 15 zile.
Dup@ finalizarea loteriei, are loc o ultim@
validare, definitiv@, a tuturor partici-
pan]ilor la sistemul pensiilor private.

La sfâr}itul lunii aprilie, dup@ defi-
nitivarea opera]iunii de repartizare a par-
ticipan]ilor la fondurile de pensii admi-
nistrate privat, se va trece la o nou@
etap@, cea a colect@rii primelor contribu]ii
în sistem. %n 2008, contribu]ia transfe-
rat@ spre fondurile private de pensii va
fi de 2& din salariul brut, procent ce va
cre}te progresiv cu 0,5& ^n fiecare an. 
Angajatul care particip@ la sistem nu re-
simte ^ns@ aceast@ contribu]ie ca pe o
cheltuial@ ^n plus, dat fiind c@ ea este
redistribuit@ din contribu]iile pe care
angajatorii le vireaz@ }i ^n prezent c@tre

bugetul de asigur@ri sociale. Pentru par-
ticipan]ii din sistem, pentru care anga-
jatorul nu a f@cut plata contribu]iilor,
CNPAS va vira oricum cei 2&, urm$nd
ca ANAF s@ recupereze ulterior aceast@
contribu]ie de la angajatorul respectiv.
%n eventualitatea neachit@rii la termen a
contribu]iei datorate fondului de pensii,
persoana r@spunz@toare pentru aceast@
^nt$rziere este obligat@ la plata unor
dob$nzi }i penalit@]i, egale cu cele sta-
bilite pentru neplata obliga]iilor bugetare.
Aceste dob$nzi }i penalit@]i merg tot spre
contul individual al participantului care
a fost prejudiciat - iar pentru aceste su-
me nu se percep comisioane de admi-
nistrare. Banii nu ajung ^ns@ direct la
administrator, ci ^n conturile b@ncilor
depozitare, care au ^n p@strare toate
activele unui fond de pensii administrat
privat, ^n baza unui contract. Un admi-
nistrator poate desemna un singur
depozitar, care nu poate face parte din
acela}i grup financiar cu administratorul
(acolo unde este cazul). Banca este cea
care, execut$nd ordinele de investi]ii ale
administratorului, plaseaz@ activele ^n
diferite instrumente financiare. 

Investi]iile vor fi realizate de c@tre
administratori, ̂n conformitate cu strate-
gia deja definit@ de ei prin prospectele
schemelor de pensii.  Politica de investi-
]ii, descris@ ̂ n mod obligatoriu ̂ n pros-
pect, este declara]ia ^n form@ scris@ a

administratorului privind strategia de
investire a activelor fondului pe care ^l
administreaz@. Ea descrie }i alte elemente
caracteristice investi]iilor financiare, cum
ar fi metodele de evaluare a riscurilor
investi]ionale, procedurile de manage-
ment al riscului, precum }i persoanele
responsabile de luarea deciziilor }i
realizarea investi]iilor. 

2008 va fi, cel mai probabil, }i anul
primelor mi}c@ri de concentrare ̂n indus-
tria pensiilor private obligatorii, ^n con-

di]iile ^n care mul]i dintre cei 18 admi-
nistratori au str$ns un num@r (foarte)
mic de participan]i. Potrivit legii, admi-
nistratorii au la dispozi]ie trei ani, de la
momentul primei colect@ri, pentru a
atinge un minim de 50.000 de partici-
pan]i, pentru a nu le fi retras@ autoriza]ia
de func]ionare. 

La pensionare, contribuabilii ur-
meaz@ s@ primeasc@ înapoi cel pu]in
banii depu}i, minus comisioanele de
administrare a fondurilor.

Ileana ILIE

Stop la ^nscrierile de bun@ voie

Urmeaz@ ^mp@r]irea aleatorie
Cele patru luni pe care le-au avut la dispozi]ie angaja]ii cu v$rsta de p$n@ la 35 de ani, pentru a-}i alege
un administrator pentru pensia privat@ obligatorie s-au ^ncheiat ieri. Cei care nu s-au  înscris ^nc@ vor fi
distribui]i, aleatoriu, c@tre o societate care le va gestiona contribu]iile la fondul de pensii.


