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În 1933, un economist francez,
mai pu]in cunoscut, H. Noyelle, public@
volumul „Utopie liberale, chimère
socialiste, économie dirijée”, al c@rui
titlu relev@ mai mult decât elocvent
doctrina dirijist@ sus]inut@ de lordul
Keynes. Liberalismul pur? O utopie,
afirm@ Noyelle. Socialismul? O himer@.
Solu]ia este „economia dirijat@”. Din-
colo de ace}ti termeni generali, con-

frunt@rile au fost intense. Realizând
numeroase examin@ri, nuan]@ri, sinteze,
detalieri, interoga]ia care înseamn@ „da”
dintr-un anume punct de vedere sau
„nu” dintr-un altul etc. - adep]ii dirijis-
mului l-au definit, printre altele, ca „un
ansamblu sistematic }i ra]ional de dis-
pozi]ii decurgând dintr-o concep]ie bine
definit@ }i dintr-un obiectiv gândit }i
studiat atent”.

continuare ^n pagina 4

Apari]ii editoriale

Noi reglement@ri contabile

Chestiunea stabilirii unor modali-
t@]i de evaluare a progresului în
direc]ia unei dezvolt@ri durabile a
fost ridicat@, pentru prima dat@, în
cadrul Raportului Brundtland, con-
comitent cu definirea acestui pro-
ces. Sistemul Conturilor Na]ionale,
elaborat la sfâr}itul anilor 1940,
fundamentat pe teoria factorilor de
produc]ie, prin care se asigur@ m@su-
rarea produc]iei na]ionale }i a prin-

cipalelor sale componente, nu îndeplinea exigen]ele noului
concept al dezvolt@rii. Era insuficient pentru monitorizarea
progresului uman, de vreme ce nu lua în considerare latura
social@ }i ecologic@ a acestuia }i nu f@cea referire nici la com-
ponenta calitativ@. În urma întâlnirii de la Rio de Janeiro,
din anul 1992, s-a ajuns la concluzia c@ elaborarea unor mo-
dalit@]i unitare de m@surare a nivelului de dezvoltare du-
rabil@ este vital@ pentru succesul implement@rii acesteia.
Indicatorii pot bune la dispozi]ia deciden]ilor, dar }i a publi-
cului larg, informa]ii cu privire la stadiul în care obiectivul
dezvolt@rii durabile a fost atins. Problema cea mai dificil@
era îns@ stabilirea unui set de indicatori ai dezvolt@rii dura-
bile, cu aplicabilitate general@. 

De când infla]ia a luat-o razna }i volatilitatea cursului de
schimb a sc@pat de sub orice control, românii s-au mai ales cu
o grij@ pe cap: pândesc cu team@ evolu]ia leului, afi}at@ zilnic de
BNR, întrebându-se, firesc, în ce moned@ este mai rentabil s@-}i
fac@ creditele }i în ce moned@ merit@ s@-}i transforme ago-
niseala? S@ mizeze pe leul românesc, a}a cum îi îndemnau, pân@
de curând, marii finan]i}ti ai ]@rii, sau s@ socoteasc@ totul în
euro? Cum s@ procedezi, pentru a nu fi ve}nic perdant într-o
]ar@ în care, de pild@, o jum@tate de an se bucur@ importatorii
}i sufer@ exportatorii, iar în cealalt@ jum@tate e invers.

Vestea proast@ este c@ nimeni nu le poate oferi o certitu-
dine sau o solu]ie miraculoas@, pe o pia]@ în care e greu de
presupus c@ cineva ar putea ghici ce se va petrece mâine, în
care economia real@ sufer@ cronic iar loviturile speculative sau
impactul conjuncturilor externe se succed ame]itor. Deschidem,
aici, o parantez@, pentru un calcul sumar care confirm@ îngri-
jor@rile de azi ale românilor. Recent, s-a anun]at, pentru trimestrul
acesta, un vârf infla]ionist de 8 la sut@. Oficial!  Dac@ ]inem cont
c@ dobânzile sunt impozitate cu 16 la sut@, randamentele de-
pozitelor în lei ar trebui s@ ajung@ c@tre 9 la sut@, astfel încât
s@ se evite plata unei taxe pe infla]ie. 

Criza mondial@ din 1929-1933.
Acum, o nou@ ipostaz@?(III)

Cataclisme economice care zguduie lumea

Dan POPESCU

În nici o ]ar@ din
lume nu exist@ atâtea
lament@ri privind econo-
mia, atunci când exist@
o cre}tere economic@ de
peste 5 procente, ca la
noi. E drept, problemele
sunt vizibile }i serioase,
dar lament@rile nu vin
nici pentru c@ suntem,

în discursul public, prea grijulii }i nici c@
amenin]area e}ecului este iminent@, iar
cre}terea - o iluzie frumoas@. Dincolo de
îngrijorarea legitim@ }i decent@ pe care
unele date fundamentale o stârnesc, tonul
fatalist, atunci când nu este emis doar de
dragul retoricii  - doar e cel mai simplu
s@ critici - vine dintr-un deficit de în-
credere. Mesajul public guvernamental sau
institu]ional este atât de sub]ire, încât de
multe ori î]i vine greu s@ asociezi cifre
pozitive, rezonabile, cu figuri politice }i
decizii administrative. În fond, dac@ eco-
nomia româneasc@ cre}te, acest lucru se
întâmpl@ în ciuda tuturor deciden]ilor, po-
liticilor }i institu]iilor din România. O
buruian@ care cre}te, în ciuda încerc@rilor
de a o eradica, sau, pe un ton mai mo-
derat, o cultur@ care cre}te, chiar ignorat@
fiind de cultivator.
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Se poate elabora, într-adev@r, o ase-

menea list@ de indicatori, generali va-
labili, având în vedere diferen]ele }i spe-
cificit@]ile locale, regionale }i na]ionale?

În acest sens, în noiembrie
1996, s-a organizat, la Bellagio, în
Italia, o reuniune de exper]i, care au
elaborat un set de principii privind
selectarea, integrarea }i interpretarea
indicatoriilor dezvolt@rii durabile. Aceste
principii se doresc a fi ni}te linii
directoare, care se aplic@ unitar, ele
fiind intercorelate, reprezentând, în
fapt, o expresie pregmatic@ a celor mai
importante caracteristici ale concep-
tului de dezvoltare durabil@. Aceste
principii se refer@ la:
1. Viziune }i obiective c@l@uzitoare
2. Abordare holistic@
3. Elementele esen]iale
4. Amploarea adecvat@ 
5. Orientare pragmatic@
6. Deschidere
7. Comunicare eficient@
8. Participare larg@
9. Evaluare continu@
10. Capacitate institu]ional@

Scopul indicatorilor la care se
face referire este s@ permit@ întâi mo-
nitorizarea }i apoi evaluarea diferi-
telor aspecte ale dezvolt@rii durabile
(ecologice, sociale }i economice) }i
s@ ofere indica]ii concrete, de care
politicile economice se pot folosi,
pentru a se autoverifica }i corecta.
Ca s@ corespund@ acestui scop, indi-
catorii trebuie s@ satisfac@ anumite
exigen]e, cum ar fi relevan]a pentru
formularea politicilor, viziunea pe ter-
men lung, baza }tiin]ific@ }i posibilita-
tea de cuantificare. În general, exist@
calit@]i standard care sunt cerute
unor asemenea indicatori, cum ar fi
reprezentativitatea, replicabilitatea, da-
tele pe care se bazeaz@, lipsa de am-
biguitate, gradul de acoperire al efec-
telor de mediu, p@trunderea în inte-
riorul întregului ciclu de via]@, pre-
cum }i transferul (sau nu) al pro-
blemelor c@tre genera]iile viitoare.

Cel mai general mod de a sta-
bili dac@ ne situ@m pe drumul cel

bun, în direc]ia unei dezvolt@ri dura-
bile, care este accesibil oric@rui cet@-
]ean al planetei, ne apare a fi r@s-
punsul la patru întreb@ri:
� cât de bine tr@im ast@zi? (Satis-
facerea nevoilor)
� cum sunt distribuite resursele? (Echitatea)
� ce l@s@m copiilor no}tri? (Conser-
varea capitalului)
� cât de eficient utiliz@m resursele?
(Decuplarea)

Satisfacerea nevoilor se refer@
la garantarea dreptului fiec@rui om la
un nivel de trai decent. Relevant, în
acest sens, ar fi un set de indicatori,
care s@ cuprind@: venitul, securitatea,
bun@starea psihic@ sau }omajul.

Echitatea se refer@ la garantarea
accesului egal al tuturor oamenilor la
cele mai importante resurse, ca, de
exemplu, resurse financiare, informa-
]ii, servicii de s@n@tate sau aer curat.
Disparir@]ile trebuie comb@tute, situa-
]ia actual@ fiind redat@ prin indicatori
referitori la s@r@cie, ajutoare de dez-
voltare, egalitatea de drepturi.

Conservarea capitalului se refer@
la asigurarea accesului la resursele
vitale al genera]iilor viitoare. Astfel, se
impune s@ p@str@m }i reînnoi valorile
economice, sociale }i de mediu, „tr@ind
din dobând@, nu din capital.” Un set
relevant de indicatori se refer@ la
datoria public@, investi]ii, inovare, tehno-
logie, nivelul de alfabetizare, biodiver-
sitatea, suprafa]a cultivat@.

Decuplarea se refer@ la men]i-
nerea ritmului de cre}tere econo-
mic@, }i, concomitent, la cre}terea
eficien]ei utiliz@rii resurselor naturale.
Consumul de resurse trebuie s@ sca-
d@, atât în valoare relativ@, cât }i
absolut@, ceea ce implic@ o regândire a
modelului de produc]ie }i de consum.
Transportul de bunuri }i persoane, con-
sumul energetic }i material exprim@
situa]ia real@ în acest domeniu. 

Indicatorul Dezvolt@rii Umane (Hu-
man Development Index - H.D.I.) este
un indicator adimensional, care cu-
prinde diver}i parametri sociali }i
economici (speran]a de via]@, gradul
de s@r@cie, gradul de educare, rata
natalit@]ii), prin care se compar@ evo-
lu]ia tuturor statelor. În urma deter-
min@rii acestui indicator, statele sunt
incluse în categoria statelor dezvol-
tate, în curs de dezvoltare sau sub-

dezvoltate. Indicatorul a fost elabo-
rate în 1990 de c@tre economistul
pakistanez Mahbub ul Haq }i este
utilizat de Programul Na]iunilor Unite
pentru Dezvoltare, în conceperea
Raportului de Dezvoltare Uman@. HDI
poate lua valori cuprinse între 0 }i 1;
o valoare a HDI sub 0,5 indic@ un
nivel sc@zut de dezvoltare, iar o va-
loare peste 0,8 indic@ un nivel de
dezvoltare ridicat. 

Indexul de prosperitate econo-
mic@ viabil@ (I.P.E.V.) se consider@ a
fi cel mai cuprinz@tor indicator al
nivelului de trai, la ora actual@, deoa-
rece el m@soar@ atât consumul me-
diu, cât }i distribu]ia degrad@rii me-
diului ambiant. Folosirea acestui indi-
cator presupune informa]ii cât mai
exacte }i cuprinz@toare cu privire la
calitatea mediului natural.

Consumul de cereale pe locuitor
este un indicator relevant pentru ni-
velul de trai în ]@rile cu venituri mici,
deoarece produc]ia de cereale este un
barometru mai sensibil la degradarea
mediului natural, decât este venitul.

Un alt exemplu de indicator
relev@ modul în care Banca Mondial@
calculeaz@ bun@starea na]iunilor (Wealth
of Nations), pe baza capitalului uman.
Urm@rind cre}terea sau descre}terea
capitalului, se poate determina dac@
]ara avanseaz@ sau regreseaz@. Pro-
blema principal@ a acestui sistem
este, îns@, c@ totul este abordat în
termeni monetari.

Una dintre cele mai complete
liste de indicatori, existente la ora
actual@ în lume, apar]ine Comisiei
Na]iunilor Unite pentru Dezvoltare Du-
rabil@ (UN Commission on Sustainable
Development). Ea cuprinde peste 100
de indicatori care fac referire la multe
dintre aspectele de mediu. Cele 14
domenii fundamentale ale Indica-
torilor de Dezvoltare Durabil@, în vi-
ziunea Comisiei ONU, se refer@ la:
S@r@cie; Guvernan]@; Echitate; S@n@-
tate; Educa]ie; Aspectul demografic;
Atmosfer@; Sol; Oceane, M@ri }i zone
costiere; Ap@ potabil@; Biodiversitate;
Dezvoltare economic@; Parteneriat glo-
bal; Modele de produc]ie }i consum.

Un alt indicator al dezvolt@rii
durabile, elaborat la sfâr}itul anilor
90, care încearc@ s@ dep@}easc@ pro-
blemele indicatorilor anteriori, este
amprenta ecologic@ (ecological foot-
print). Amprenta ecologic@ este o
simpl@ metafor@, în spatele c@reia se
g@se}te o metod@ }tiin]ific@ care
descrie consumul de resurse al unui
individ, al unei grupe sau al uma-
nit@]ii, în ansamblul ei. The Global
Footprint Network, o re]ea mondial@
care prelucreaz@ statistici oficiale ale
O.N.U., cartografiind în prezent 150
de state, define}te amprenta ecolo-
gic@ a unei popula]ii ca reprezentând
„întinderea suprafe]elor terestre }i de
ap@, necesare pentru a asigura re-
sursele consumate de oameni, pre-
cum }i pentru depozitarea de}eurilor.
Toate la un nivel tehnologic determi-
nat.” Este unul dintre noii indicatori
gândi]i s@ eviden]ieze impactul uman
în afara ariei propriu-zise de activi-
tate, indicând faptul c@ cet@]eanul
mediu al planetei î}i pune amprenta
asupra unei arii mult mai mari de
resurse decât propor]ia care i-ar re-
veni, }i aceasta nu neap@rat în zonele
limitrofe, ci chiar în zone foarte

dep@rtate. Un astfel de indicator su-
gereaz@ clar c@ prezenta utilizare a
resurselor naturale }i energetice este
mai mare decât ar trebui s@ fie, }i
c@ ea a dep@}it limita admis@ de o
dezvoltare viabil@. S-a constatat o
suprautilizare a biosferei planetei de
peste 20&, între anii 1961-2001,
dup@ cum se poate observa în h@r]ile
de mai jos. Culorile închise indic@ o
amprent@ puternic@, consumul fiind
ridicat datorit@ suprapopul@rii (China
}i India), a unui model de consum
(America de Nord) sau ambelor
cauze (Europa). 

M@surarea progresului econo-
mic }i social, în viziunea dezvolt@rii
durabile, presupune un alt sistem de
criterii }i indicatori, care s@ ]in@ sea-
ma de faptul c@ PNB/ locuitor nu va
mai putea exprima singur bun@starea
uman@ deoarece pia]a apreciaz@ efi-
cien]a - ea nu are organe pentru a
auzi, a sim]i sau a mirosi nici jus-
te]ea, nici viabilitatea. Totodat@, este
necesar s@ se foloseasc@ cei mai
adecva]i indicatori care s@ exprime
aceste efecte }i care s@ permit@
compararea lor în timp }i spa]iu, atât
pe plan na]ional, cât }i interna]ional.

La baza indicatorilor trebuie s@
se afle informa]ii reale cu privire la
efectele economico - sociale, care s@
permit@ aprecierea corect@ }i adec-
vat@ domeniului. Prin modul în care
se construiesc indicatorii, se vor pune
bazele agreg@rii lor în indicatorul glo-
bal al dezvolt@rii economiei umane.

Alegerea indicatorilor dezvolt@rii
durabile ]ine în mod direct de felul
în care este perceput conceptul pe
care ei îl presupun. Spre exemplu, o
abordare dogmatic@ a acestui termen
ar eviden]ia faptul c@ resursele natu-
rale sunt finite, }i, în consecin]@, ar
tinde s@ impun@ limite absolute asu-
pra utiliz@rii colective }i individuale a
mediului. Din contr@, o abordare mai
relaxat@ ar eviden]ia inter}anjabilitatea
resurselor sociale, economice }i de
mediu. Progresul c@tre o dezvoltare
durabil@ ]ine de alegerea social@ a
indiviziilor }i menajelor, a comunit@-
]ilor }i organiza]iilor societ@]ii civile
}i a guvernelor. Din acest motiv, im-
plicarea }i participarea tuturor în
luarea deciziilor este esen]ial@. 

Indicatori ai dezvolt@rii durabile
Lia- Alexandra BALTADOR
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Analizând ofertele la zi ale b@n-

cilor, se observ@ c@, în marea lor
majoritate, acestea practic@ dobânzi, la
depozitele pe 6 luni, cuprinse între 5
}i maximum 8 la sut@, ceea ce în-
seamn@, practic, c@ economiile pe ter-
men mediu ale popula]iei, plasate în
b@nci, sunt puternic erodate }i nu-}i
men]in puterea de cump@rare. {i,
atunci, cât@ încredere s@ avem în
îndemnul autorizat }i patriotard al gu-

vernatorului Mugur Is@rescu – „Miza]i
pe leul românesc”?

Vestea bun@ – pentru c@, pe ter-
men lung, se întrez@re}te totu}i o
speran]@ – este c@ România se apro-
pie, vrând-nevrând, de momentul adop-
t@rii monedei europene, mânat@ într-
acolo de calendarul ferm al integr@rii.
Într-adev@r, nu exist@ decât o solu]ie
radical@ pentru a risipi temerile justifi-
cate azi ale românilor: trecerea la
euro, când vom sc@pa definitiv m@car
de grija balansului acrobatic al celor
dou@ monede, în care se joac@ soar-

ta atâtor români.
Numai c@, pân@ acolo, mai avem

o cale lung@ }i grea de str@b@tut.
Lung@, pentru c@ Guvernul României
}i-a stabilit ca ]int@ anul 2014, pentru
adoptarea euro. Grea, pentru c@ ]ara
noastr@ nu poate decreta, pur }i sim-
plu, adoptarea euro ca moned@ na]io-
nal@, ci este obligat@ s@ îndeplineasc@
o serie de condi]ii de convergen]@.

Pentru aderarea la zona euro,
Uniunea European@ impune atingerea
celor trei criterii stabilite prin Tratatul
de la Maastricht: 
� deficit bugetar mai mic de 3 la
sut@ din produsul intern brut;
� datorie public@ mai mic@ de 60 la
sut@ din PIB;
� infla]ia nu trebuie s@ dep@}easc@,
cu mai mult de 1,5 puncte procen-
tuale, infla]ia medie a celor trei ]@ri
din UE cu infla]ia cea mai mic@.

De aici, de la aceste baremuri
obligatorii, încep îns@ problemele. Pen-
tru c@, strategiile }i politicile econo-
mice consacrate calendarului de adop-
tare a euro nu par a convinge UE c@
România }tie exact ce are de f@cut }i
c@ e capabil@ pentru un asemenea de-
mers. Recent, }eful reprezentan]ei Co-

misiei Europene la Bucure}ti solicita
corec]ia drastic@ a mai multor indica-
tori economici – reducerea cheltu-
ielilor publice }i a deficitelor macro-
economice – f@r@ de care „posibili-
tatea ader@rii României la uniunea
monetar@, în termenul stabilit, devine
discutabil@”.

A}adar, le vom lua pe rând…
1. Deficitul bugetar. România a

încheiat anul 2007 cu un deficit buge-
tar de 2,9 la sut@ din PIB, deci foarte
aproape de limita superioar@ admis@.
[inta de deficit pentru acest an a fost
stabilit@ la 2,7 la sut@. Perfect reali-
zabil – spune Guvernul român care,
din p@cate, s-a obi}nuit s@ tr@iasc@ de
ani buni pe datorie, justificând de-
zechilibrele din balan]a de pl@]i ex-
tern@, prin nevoia României de a-}i
dezvolta infrastructura }i a recupera
decalajele fa]@ de ]@rile europene avan-
sate. Nerealist – proclam@ autorit@]ile
europene, invocând derapaje econo-
mice cronice care s-ar putea chiar
agrava într-un an electoral. De altfel,
în evaluarea privind programul de con-
vergen]@ al României, prezentat@ de
Comisia European@ la sfâr}itul lunii
trecute, una dintre concluzii a fost
aceea c@, în lipsa unei modific@ri de
strategie din partea Guvernului român,
deficitul bugetar va ajunge la 3,2 la sut@,
în acest an, }i la 3,9 la sut@, în 2009.

A}adar, percep]ia Uniunii Euro-
pene este c@ România se îndep@rteaz@
de fapt de condi]iile minimale impuse
prin Tratatul de la Maastricht. A}a
stând lucrurile, vizavi de o politic@ bu-
getar@ imprudent@ a unui nou venit în
rândurile celor 27 nu mai exist@ decât
alternativa sanc]iunilor. Acestea sunt pe
aproape, autorit@]ile europene anun-
]ând deja posibilitatea declan}@rii îm-
potriva României a „procedurii de de-
ficit excesiv”, la sfâr}itul lunii aprilie
sau începutul lunii mai. Iat@, deci,
confirmarea t@ioas@ c@ optimismul gu-
vernan]ilor români s-a cl@dit din nou
pe nisipuri mi}c@toare.

2. Datoria public@. Nici aici nu
st@m pe roze, chiar dac@ n-am ajuns
înc@ la fundul sacului. De la 42 la
sut@ din PIB, cât va reprezenta pon-
derea cheltuielilor publice în bugetul
pe 2008, pân@ la 60 la sut@, cât ad-
mite UE pentru trecerea la euro, mai
e o cale de str@b@tut! – ar zice aceia}i
optimi}ti incurabili din fotoliile dâm-
bovi]ene. Ar putea fi evocate în spri-
jinul lor }i exemplele altor ]@ri. În
Fran]a, de pild@, cheltuielile publice au

ajuns la peste 50 la sut@ din PIB.
Problema const@ în diferen]ele de ati-
tudine }i ac]iune. În Fran]a, ca s@
dezvolt@m acela}i exemplu, guvernul a
decis ferm înghe]area cheltuielilor
publice pentru cinci ani. La noi, pon-
derea acestor cheltuieli în PIB a cres-
cut constant, cu 10 procente numai în
ultimii patru ani, }i nu d@ semne s@
se tempereze, atâta vreme cât preocu-
parea principal@ este, în continuare, la
toate e}aloanele, cheltuirea banului
public. Un lucru e sigur }i anali}tii se
întrec în avertismente: risipa }i chel-
tuielile bugetare exagerate, în contex-
tul turbulen]elor de pe pie]ele inter-
na]ionale, ar fi, în acest an, un act to-
tal iresponsabil }i periculos.

3. Infla]ia. Este, cu siguran]@,
obiectivul cel mai greu de atins, cel
pu]in pe termen scurt. Dovad@ c@
]intele de infla]ie au fost, de fiecare
dat@, ratate dramatic, chiar în interiorul
aceluia}i an. În 2007, Banca Na]ional@
Român@ prognoza un nivel maxim de
5,7 la sut@. La finele anului, aveam s@
consemn@m o eroare de 1,5 puncte
procentuale, rata infla]iei urcând la
6,57 la sut@. Sarabanda predic]iilor a
continuat }i în acest an. Ini]ial, s-a
rostit cifra de 4,3 la sut@. Dup@ numai
dou@ s@pt@mâni, guvernatorul BNR a
dat-o la întors, descoperind …efectele
secetei din vara trecut@ }i scumpirea
carburan]ilor! Acum, ]inta s-a mi}cat
c@tre 6-8 la sut@, cu un „vârf” cert de
8 la sut@, în primul trimestru. Pe de
alt@ parte, ni se prezice c@ moneda eu-
ropean@ ar putea s@ creasc@ din nou
fa]@ de cea româneasc@, dac@ infla]ia
lunar@ din prima p@trime a anului va
fi mai mare de 1 la sut@. La 8 pro-
cente trimestriale, concluzia vine de la
sine. Este limpede c@ ne afl@m în
cea]@ }i obiectivele impuse la Maas-
tricht nu mai au pentru noi nici o rele-
van]@. Cum s@ îndr@znim s@ ne rapor-
t@m la infla]ia medie din cele mai per-
formante trei ]@ri europene, când noi
ne-am împotmolit prin smârcurile unei
infla]ii ce se apropie de dou@ cifre?

Fire}te, pân@ în 2014, mai avem,
}i, cu stilul nostru de a drege bu-
suiocul pe ultima sut@ de metri, nu-i
exclus s@ ne dezmeticim. Salvarea ar
putea veni }i pe fondul unei conjunc-
turi interna]ionale mai relaxate, sau pe
seama presiunilor uria}e ce vor fi
exercitate asupra României de c@tre
autorit@]ile europene. Oricum va fi, nu
ne r@mâne decât s@ risc@m pe LEU }i
s@ vis@m frumos la EURO.

Emil DAVID

Miza]i pe LEU, dar crede]i în EURO!

Bucure}ti - Banca Na]ional@ a Rom$niei

Bruxelles - centrul istoric, Belgia
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urmare din pagina 1
Unii dintre ei au admis, admit,

cu multe certitudini – desigur, ris-
cante, interven]ia direct@ a statului
asupra produc]iei, comer]ului, veni-
turilor, consumului, printr-o stabilire
cuasi autoritar@ a pre]urilor }i salari-
ilor, controlul produc]iei, schimbu-
rilor }i comer]ului exterior. Pasul
c@tre etatism pare aproape f@cut. Pare,
îns@. Cei mai mul]i dintre promotorii
dirijismului au preconizat }i preco-
nizeaz@, de fapt, mijloace de ac]iune
indirecte de influen]@ }i atragere, de
stimulare, care pot fi }i eficace }i
tolerate de întreprinz@tori, asigurând
securitatea - într-o m@sur@ - a uti-
liz@rii for]ei de munc@ }i a venitu-
rilor. A}adar, corective mai mult me-
nite s@ sprijine automatismele, ac]iu-
nea legilor eterne }i nu s@ le înl@ture.
Din aceast@ categorie de concep]ii
dirijiste au f@cut parte teoria lordului
John Maynard Keynes }i politica „New-
Deal”-ului lui Roosevelt. În mod figu-
rativ, a fost scris pe aceste fron-
tispicii ceea ce Keynes ar@ta înc@ din
1925, criticând interven]ii guverna-
mentale considerate obtuze, fidele unor
teorii nepotrivite cu realit@]ile. Deci,
„Noi avem nevoie, pentru a reinstau-
ra prosperitatea, ast@zi, de o «politic@
u}oar@». Trebuie s@ încuraj@m oame-
nii de afaceri s@ creeze noi între-
prinderi }i nu s@- i descuraj@m, cum
facem acum”.

În fapt, scrie profesorul Michel
Beaud, Keynes a propus o teorie eco-
nomic@ menit@ s@ realizeze integrarea

lin@ }i profitabil@ a lumii muncitorilor
în societatea capitalist@. Ideea cen-
tral@ care l-a animat pe lordul eco-
nomist a fost aceea c@, contrar la
ceea ce prev@d teoriile clasice }i
neoclasice în direc]ia legii lui Say, nu
este deloc sigur c@ toat@ produc]ia
ob]inut@ va fi }i vândut@. În con-
secin]@, întreprinderile (ideea de
ac]iune, de a întreprinde ceva) - fac-
torul motor într-un sistem capitalist
}i liberal, c@ruia Keynes îi r@mâne
profund ata}at - î}i vor stabili nivelul
lor de activitate nu având în vedere
factorii de produc]ie disponibili - ca-
dru în care se elimin@, se diminueaz@
la cote foarte mici }omajul - ci, fi-
resc, în func]ie de previziunile, de
informa]iile lor asupra „cererii efec-
tive”, atât în ce prive}te consumul
cât }i investi]iile. Dac@ volumul de
produc]ie ce rezult@ astfel nu permite
absorb]ia integral@ a mâinii de lucru
disponibile, un }omaj durabil, cu in-
fluen]e multiple, pregnant negative,
este susceptibil de a se instaura, nici
un mecanism „autoreglator” neac]io-
nând pentru „corijarea” lui.

O vor face, îns@ - mai afirm@
Keynes - trei instrumente cu ac]iune
rafinat@ }i concret@: 
a) o politic@ monetar@ care, sc@zând
dobânda la credite, va permite relan-
sarea investi]iilor private; 
b) o politic@ de redistribuire a veni-
turilor, mai ales prin impozit progre-
siv }i cheltuieli sociale, politic@ ce va
putea sus]ine consumul printr-un trans-
fer de resurse de la grupurile cu o
puternic@ tendin]@ de a economisi
(cu venituri mari), spre grupurile cu
o puternic@ tendin]@ de consum (cu
venituri mai mici); 
c) o politic@ de revigorare a lucr@rilor
publice }i, în general, de deficite bu-
getare, care s@ aib@ ca obiect, prin
cheltuieli publice, eliminarea insufi-
cien]ei cererii private. 
În acest sens, a}a cum am ar@tat,
Keynes nu a ezitat s@ sus]in@ aban-
donul etalonului aur }i recursul la o

anume flexibilitate a schimburilor, în
a}teptarea instaur@rii unei noi ordini
monetare, care s@ permit@ expansi-
unea investi]iilor prin crearea unei
veritabile b@nci de emisiune de li-
chidit@]i interna]ionale. Acesta a fost,
practic, }i obiectul Planului Keynes
prezentat în numele guvernului bri-
tanic la Conferin]a de la Bretton-
Woods, în 1944, cadru în care }i-au
avut mai târziu geneza, este drept, cu
„ambi]ii mai limitate” - ar@ta Joseph
Lajugie – „Fondul Monetar Interna-
]ional” (F.M.l.) }i, pe urm@, „Dreptu-
rile Speciale de Tragere” (D.T.S.).

Dintr-o astfel de perspectiv@,

s-au constituit m@surile care au per-
mis economiilor marilor state - }i nu
numai lor, ci }i altora, inclusiv Ro-
mâniei - relaxarea }i avântul de dup@
marele cataclism economic dintre
1929 }i 1933. Dincolo de cuvintele,
de abera]iile propagandistice ale
politicienilor nazi}ti, fondul economic
al „re]etelor” din Germania lui Hitler
a fost, ini]ial, tot de natur@ keyne-
sian@. Al doilea r@zboi mondial, soli-
citând, pentru toate statele comba-
tante, mobilizarea resurselor într-o
anume direc]ie, nu a f@cut decât s@
„creasc@” greutatea m@surilor de tip
dirijist, mult mai severe chiar, în
situa]iile economice „excep]ionale”
create, decât cele propuse de
maestru. Perioada de dup@ teribilul
carnagiu, timp de eforturi consacrate
refacerii }i normaliz@rii economiei
chiar dac@ într-o nou@ accep]ie mult
mai deschis@ spre lume, nu a dimi-
nuat, ci a amplificat valen]ele de uti-
litate ale keynesismului. La deta-
lierea acestei politici, în anii de dup@
r@zboi, a contribuit }i un alt englez,
mai pu]in citat, în general, dar
amintit cu un alt prilej de noi, anume
lord Beveridge, în principal prin
lucrarea „Utilizarea deplin@ a mâinii
de lucru într-o societate liber@”,
ap@rut@ în 1944, }i în care autorul
lupt@ împotriva celor mai grave trei
rele ale societ@]ii de atunci, dar }i
actuale: „mizeria, boala, }omajul”.
Mai departe, principiile keynesismului
se reg@sesc într-un important docu-
ment pentru economia american@ din
1946, „Employment Act”, în articolul
55 al Cartei Na]iunilor Unite, ca }i în
Raportul economic }i financiar care a
înso]it, în mod obligatoriu, din 1956,
prezentarea situa]iei finan]elor în Fran]a
}.a. În perimetrul „New-Economics”-
ului administra]iilor democrate din
Statele Unite, c@rora anii ’960 le vor
marca apogeul, pre}edin]ii Kennedy
}i Johnson s-au înconjurat de con-
silieri keynesi}ti, precum P. A.
Samuelson, W.A. Heller, J. Tobin…

…Aceast@ politic@, înso]ind cea
mai puternic@ perioad@ de cre}tere
neîntrerupt@ cunoscut@ de economia
]@rilor dezvoltate ca }i a altor state,
va fi încununat@ de succes, pân@ la

apari]ia, dup@ anii ’70, a „stagfla]iei”,
stare generat@ de coexisten]a infla]iei
}i a }omajului. Starea respectiv@, ge-
nerat@, printre altele, }i de falimentul
credin]ei în statutul dominator al
omului în raport cu natura - sacul
f@r@ fund din care st@pânul a luat }i
ia f@r@ s@ pun@ corespunz@tor la loc
–  a antrenat un recul al keynesismu-
lui }i o revigorare a interesului pen-
tru concep]iile liberale tradi]ionale.
Monetarismul, în particular, va opune
exceselor de deficit bugetar virtu]ile
unei gestiuni riguroase a masei mon-
etare, bazat@ pe o cre}tere regulat@ a
acesteia. Revin pe primul plan cuvin-
tele celui numit patriarhul liberalismu-
lui economic, Friedrich Hayek, n@scut
în 1901 }i decedat aproape de sfâr}itul
secolului trecut. De]in@torul Premiului
Nobel pentru economie 1974 scria:
„Constructivi}tii î}i imagineaz@ c@ se
poate construi o societate… cum se
construie}te o ma}in@, dup@ plan. Ei
ignor@ astfel procesul cultural al
evolu]iei, f@când chiar ridicol@ ideea
c@ o evolu]ie spontan@ poate crea o
ordine. Aceast@ ordine spontan@ este,
totu}i ,mult mai complex@ decât tot
ceea ce a putut concepe spiritul
uman, pentru c@ ea decurge din
cuno}tin]e cu mult mai diverse }i
întinse decât cele pe care le poate
avea un om… În realitate, procesul
evolu]iei spontane face mai mult uz
de ac]iune decât un individ care con-
cepe, în mod deliberat, un plan de
organizare social@… Institu]iile sunt
produsul ac]iunii umane }i nu al
proiectelor care s-au f@cut anterior
asupra lor…” În fapt, spulberarea
comunismului de la sfâr}itul anilor
’80 }i de la începutul deceniului zece
al secolului trecut a însemnat pen-
tru liberalism acele argumente pro,
apropiate, în oarece m@sur@, de cele
pro-keynesiste de la începutul dece-
niului cinci, generate de imperativul
controlului asupra resurselor }i con-
centr@rii lor într-o direc]ie. În fapt,
„balansul” dup@ natura unei sau altei
situa]ii. A câ}tigat }i liberalismul ca
atare, dar a câ}tigat }i keynesismul,
acum, se pare, în condi]iile date de
criz@, destul de actual.

(va urma)

Dan POPESCU

Cataclisme economice care zguduie lumea
Criza mondial@ din 1929-1933. Acum, o nou@ ipostaz@? (III)

Edificiul de la Bretton Woods

Friedrich Hayek 
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FRUMUSE[I URBANISTICE PERENE

Sibiul - continuitate peste veacuri

c my b

· Sub egida Academiei Române, a Societ@]ii Române de Sta-
tistic@ }i a Funda]iei Na]ionale pentru {tiin]@ }i Art@, în Editura
Economic@ a ap@rut o ampl@ lucrare „Cunoa}te România –
membr@ a Uniunii Europene”. Volumul este semnat de un pres-
tigios grup de autori, printre care acad. Ioan Haiduc, Ioan
Dumitrache - membru corespondent al Academiei Române, prof.
univ. dr. Al Isaic-Maniu, academicienii Mugur Is@rescu, Maya
Simionescu, Eugen Simion, {tefan {tef@nescu, Mircea P@curariu,
Gheorghe Zaman, membru corespondent al Academiei Române,
Renate Weber etc., colectivul }tiin]ific coordonator fiind alc@tuit
din acad.Iulian V@c@rel, prof. univ. dr. Mircea Bulgaru, prof. univ.
dr. doc. Constantin Ionescu, prof. univ. dr. Constantin Mitru],
prof. univ. dr. Vergil Voineagu. Men]ion@m, în acest cadru, stu-
diul de referin]@ „Sibiu, 2007 – capital@ cultural@ european@”,
semnat de universitarii sibieni Dan Popescu }i R@zvan {erbu.
· În îndep@rtata Indie, a ap@rut „The Icfai Journal of History and
Culture”, vol.II, nr.1, ianuarie 2008, prestigioas@ publica]ie sub
egida „The Icfai University Press”, cotat@ la un foarte bun nivel
interna]ional. Semnal@m, pe aceast@ cale, apari]ia în revist@ a
studiului „The Transition of the East and Central European
Countries to Market Economy: An Evolution at Dramatic Rates”,
semnat de D. H. C. Dan Popescu.

Noi apari]ii editoriale
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Ministerul Economiei }i Finan-
]elor a publicat, în Monitorul Oficial
nr. 24, din 14 ianuarie 2008, Ordinul
nr. 2.374, din 12 decembrie 2007
privind modificarea }i completarea
<LLNK 12005 1752 50AZ01 0 55>
Ordinului ministrului Finan]elor pu-
blice, nr. 1.752/2005, pentru aproba-
rea reglement@rilor contabile confor-
me cu directivele europene, care se
aplic@ retroactiv, începând cu situa-
]iile financiare ale anului 2007. 

Acest ordin aduce o serie de
modific@ri, dintre care amintim cele
referitoare la consolidarea conturilor,
întocmirea situa]iilor financiare anu-
ale consolidate, semnarea situa]iilor
financiare anuale, corectarea erorilor
aferente exerci]iilor financiare prece-
dente, reglementarea opera]iunilor de
leaseback, amortizarea mijloacelor fixe
luate cu chirie, eviden]ierea distinct@
a câ}tigurilor sau pierderilor din ope-
ra]iunile de capitaluri proprii.

Criteriile de m@rime referitoare
la consolidarea conturilor se stabilesc
pe baza situa]iilor financiare anuale
ale societ@]ii-mam@ }i ale filialelor
sale. O societate-mam@ este scutit@
de la întocmirea situa]iilor financiare
anuale consolidate dac@, la data bilan-
]ului consolidat, societ@]ile comercia-
le care urmeaz@ s@ fie consolidate nu
dep@}esc împreun@, pe baza celor
mai recente situa]ii financiare anuale
ale acestora, limitele a dou@ dintre
urm@toarele 3 criterii: 
- total active: 17.520.000 euro; 
- cifra de afaceri net@: 35.040.000 euro;
- num@r mediu de salaria]i în cursul
exerci]iului financiar: 250.
Societ@]ile care au obliga]ia s@ întoc-
measc@ situa]ii financiare anuale con-
solidate pot întocmi aceste situa]ii fie
potrivit Reglement@rilor contabile con-
forme cu Directiva a VII-a a Co-
munit@]ilor Economice Europene, fie

în baza Standardelor Interna]ionale
de Raportare Financiar@.

Exist@ }i o excep]ie, îns@: soci-
et@]ile care au optat pentru aplicarea
Standardelor Interna]ionale de Rapor-
tare Financiar@, la întocmirea situa-
]iilor financiare anuale consolidate, au
obliga]ia s@ asigure continuitatea apli-
c@rii acestora.

Persoanele care semneaz@ situa-
]iile financiare anuale au înscrise clar:
- numele }i prenumele persoanei care
le-a întocmit,
- calitatea acesteia (director economic,
contabil-}ef sau alt@ persoan@ împu-
ternicit@ s@ îndeplineasc@ aceast@ func-
]ie, persoana autorizat@ potrivit legii, mem-
br@ a Corpului Exper]ilor Contabili }i
Contabililor Autoriza]i din România), 
- num@rul de înregistrare în organis-
mul profesional, dac@ este cazul.

În ceea ce prive}te corectarea
erorilor aferente exerci]iilor financiare
precedente, acestea nu determin@ mo-
dificarea situa]iilor financiare ale acelor
exerci]ii, respectiv ajustarea informa-
]iilor comparative prezentate în situa-
]iile financiare. Informa]iile compara-
tive referitoare la pozi]ia financiar@ }i
performan]a financiar@, trebuie prezen-
tate în notele explicative.

Referitor la imobiliz@ri, ordinul
aduce câteva modific@ri prezentând
costurile care se efectueaz@ cu con-
struc]ia unei imobiliz@ri corporale, di-
rect atribuibile acesteia: costurile re-
prezentând salariile angaja]ilor, con-
tribu]iile legale }i alte cheltuieli legate
de acestea; cheltuieli materiale; cos-
turile de amenajare a amplasamentu-
lui; costurile ini]iale de livrare }i
manipulare; costurile de instalare }i
asamblare; cheltuieli de proiectare }i
pentru ob]inerea autoriza]iilor; ono-
rariile profesionale pl@tite avoca]ilor
}i exper]ilor etc.; }i costurile estimate
ini]ial cu demontarea }i mutarea
acesteia la scoaterea din eviden]@,
precum }i cu restaurarea amplasa-
mentului pe care este pozi]ionat@ imo-
bilizarea, atunci când aceste sume
pot fi estimate credibil }i entitatea
are o obliga]ie legat@ de demontare,
mutare a imobiliz@rii corporale }i de
refacere a amplasamentului. Costurile
estimate cu demontarea }i mutarea
imobiliz@rii corporale, precum }i cele
cu restaurarea amplasamentului se
recunosc în valoarea acesteia, în co-
responden]@ cu un cont de provizioane
(contul 1513 “Provizioane pentru deza-
fectare imobiliz@ri corporale }i alte
ac]iuni similare legate de acestea”).

Cheltuielile efectuate în leg@tur@
cu imobiliz@rile corporale utilizate în
baza unui contract de închiriere, lo-
ca]ie de gestiune sau alte contracte
similare se eviden]iaz@ în contabili-
tatea entit@]ii care le-a efectuat, la
imobiliz@ri corporale sau drept chel-
tuieli în perioada în care au fost efec-
tuate, în func]ie de beneficiile eco-
nomice aferente, similar cheltuielilor
efectuate în leg@tur@ cu imobiliz@rile
corporale proprii.

Pân@ la apari]ia Ordinului nr.
2.374, amortizarea imobiliz@rilor cor-
porale concesionate, închiriate sau în
loca]ie de gestiune se calcula }i se
înregistra în contabilitate de c@tre en-
titatea care le avea în proprietate. În
prezentul ordin, s-a introdus un nou
aliniat, care prevede c@, se supun
amortiz@rii, investi]iile efectuate la imo-
biliz@rile corporale luate cu chirie, pe
durata contractului de închiriere. La
expirarea contractului de închiriere,
valoarea investi]iilor efectuate }i a
amortiz@rii corespunz@toare se cedeaz@
proprietarului imobiliz@rii. În func]ie
de clauzele cuprinse în contractul de
închiriere, transferul poate reprezenta
o vânzare de active sau o alt@ mo-
dalitate de cedare. 

Un alt gen de opera]ii, regle-
mentate prin actualul ordin, se refer@

la emiterea, r@scump@rarea, vânzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii
ale entit@]ii (ac]iuni, p@r]i sociale).
Câ}tigurile sau pierderile legate de
emiterea, r@scump@rarea, vânzarea, ce-
darea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii
ale entit@]ii (ac]iuni, p@r]i sociale) nu
vor fi recunoscute în contul de pro-
fit }i pierdere. Contravaloarea primit@
sau pl@tit@ în urma unor astfel de
opera]iuni este recunoscut@ direct în
capitalurile proprii }i trebuie prezen-
tat@ distinct în bilan], respectiv în
Situa]ia modific@rilor capitalului pro-
priu, astfel:
- câ}tigurile sunt reflectate în contul
141 “Câ}tiguri legate de vânzarea
sau anularea instrumentelor de capi-
taluri proprii”;
- pierderile sunt reflectate în contul
149 “Pierderi legate de emiterea, r@s-
cump@rarea, vânzarea, cedarea cu
titlu gratuit sau anularea instrumen-
telor de capitaluri proprii”.

Câ}tigurile legate de instrumen-
tele de capitaluri proprii se determin@
ca diferen]@ între pre]ul de vânzare al
instrumentelor de capitaluri proprii }i
valoarea lor de r@scump@rare, res-
pectiv între valoarea nominal@ a in-
strumentelor anulate }i valoarea lor

de r@scump@rare.
Pierderile legate de instrumen-

tele de capitaluri proprii se determin@
ca diferen]@ între valoarea de r@s-
cump@rare a instrumentelor de capi-
taluri proprii }i pre]ul lor de vânzare,
respectiv între valoarea de r@scum-
p@rare a instrumentelor anulate }i
valoarea lor nominal@.

Cheltuielile legate de emiterea
instrumentelor de capitaluri proprii
sunt reflectate direct în capitalurile
proprii (cont 149 “Pierderi legate de
emiterea, r@scump@rarea, vânzarea, ce-
darea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii”),
atunci când nu sunt îndeplinite con-
di]iile pentru recunoa}terea lor ca
imobiliz@ri necorporale.

Soldul creditor al contului 141
"Câ}tiguri legate de vânzarea sau anu-
larea instrumentelor de capitaluri pro-
prii", respectiv soldul debitor al con-
tului 149 - “Pierderi legate de emite-
rea, r@scump@rarea, vânzarea, cedarea
cu titlu gratuit sau anularea instru-
mentelor de capitaluri proprii”, poate
majora, respectiv diminua, suma altor
rezerve (cont 1068 - “Alte rezerve”).

Totodat@, în notele explicative
trebuie cuprinse informa]ii referitoare la
opera]iunile care au afectat instrumen-
tele de capitaluri proprii ale entit@]ii.

Noi reglement@ri contabile 
în consolidarea conturilor }i nu numai

lect. univ. dr. Raluca SAVA

AIESEC, cea mai mare organiza]ie
de pe glob, s@rb@tore}te 9 ani de la
înfiin]area sa în Sibiu. Evenimentul are
loc pe data de 20 februarie 2008, în
cl@direa nou@ a Bibliotecii Astra (cor-
pul B), începând cu orele 18. La ^nt$l-
nire vor lua parte atât membri, din în-
treaga ]ar@, cât }i parteneri }i poten]iali
parteneri ai organiza]iei la nivel local.

AIESEC Sibiu a fost înfiin]at în
luna februarie a anului 1999, la ini]iativa
unui grup de studen]i de la Facultatea
de Inginerie }i de la Facultatea de
{tiin]e Economice din Sibiu. În decur-
sul celor 8 ani încheia]i de activitate,
AIESEC Sibiu a realizat numeroase

schimburi interna]ionale de tineri, cu
]@ri precum Olanda, Germania, Italia,
Spania, Polonia, Norvegia, Noua Zeelan-
d@, India, Bangladesh }i China. De ase-
menea, tineri studen]i sau absolven]i si-
bieni au ajuns în pozi]ii de leadership,
la nivel na]ional, în ]@ri ca: Brazilia,
Bahrein, Pakistan, Kirghistan }i Canada.

În prezent, comitetul local Sibiu
num@r@ aproximativ 35 de membri
activi, care sunt implica]i direct in dez-
voltarea mediilor economic }i studen-
]esc din Sibiu. Printre activit@]ile orga-
nizate anul acesta se num@r@: ACCES –
Centrul de Training pentru dezvoltarea
soft skills a tinerilor sibieni, Zilele
Carierei - centru de locuri de munc@,

revista “Student Sibian”, Sustainability
Excelence Program (SEP), AIESEC
University – aducerea de stagiari inter-
na]ionali pentru predarea a diverse to-
pici în Universitatea “Lucian Blaga”.

Despre AIESEC:
Cu 22.000 de membri, prezen]i

anual în re]eaua organiza]iei de 100 de
]@ri }i teritorii, AIESEC d@ }ansa tine-
rilor de a-}i descoperi }i pune la în-
cercare diverse abilit@]i, în ariile care
sunt de interes în dezvoltarea lor per-
sonal@ }i profesional@ (vânz@ri, trai-
ning-uri }i resurse umane, marketing,
gândire strategic@, rela]ii interna]ionale
etc). Scopul AIESEC este de a dezvol-
ta genera]iile de leaderi de mâine }i

ofer@ astfel, anual, }ansa ca peste
5000 de tineri s@ lucreze pe pozi\ii de
leadership, la nivel local, regional,
na]ional, interna]ional sau chiar global.
AIESEC de]ine un program unic de
schimb interna]ional de tineri, numit
eXchange, prin care peste 4000 de
studen]i }i absolven]i tr@iesc anual
experien]e puternice, atât din punct de
vedere cultural cât }i profesional. Pro-
gramul const@ în stagii de practic@ la
nivel interna]ional, într-un domeniu care
îi intere-seaz@, pe pozi]ii atent selectate
de ei.

Laura Morar 
Membru al departamentului 

de marketing in cadrul AIESEC Sibiu

Eveniment

Bucure}ti - sediul Ministerului Economiei }i Finan]elor
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Începând cu sesiunea din data
de 18 februarie 2008, la bursa din
Sibiu vor fi lansate la tranzac]ionare
derivatele ce au ca active suport
ac]iunile ERSTE BANK.  Noile instru-
mente introduse pe pia]a SIBEX sunt
contractele futures cu simbolul DEEBS
respectiv contractele options cu sim-
bolul OPDEEBS. Tranzac]ionarea aces-
tor produse a fost aprobat@ de Co-
misia Na]ional@ a Valorilor Mobiliare,
care a remis bursei sibiene certifi-
catele de înregistrate cu numerele
68 }i 69, din data de 14.02.2008.
M@rimea obiectului contractului fu-
tures DEEBS este de 10 ac]iuni, iar
pasul de tranzac]ionare de 10 lei/
contract. Scaden]ele disponibile sunt
la 3, respectiv 6 luni, data scaden]ei
fiind a treia zi de vineri din luna de
scaden]@. În cazul în care aceasta nu
este zi lucr@toare, data scaden]ei va
fi ultima zi lucr@toare dinaintea celei
de-a treia zi de vineri din luna de
scaden]@. „Având in vedere contextul
actual de pe pie]ele financiare }i fap-
tul c@ ac]iunile ERSTE vor fi tran-
zac]ionate, în România, în RON, con-
sider@m c@, cel pu]in pentru specula-
tori, derivatele pe ERSTE vor fi deo-
sebit de atractive, întrucât înglobeaz@
simultan dou@ componente de risc:
cel al ac]iunii propriu zise si cel va-
lutar. Astfel, ne a}tept@m ca volatili-
tatea acestui simbol s@ fie una foarte
atractiv@ pentru ace}tia”, a declarat
Teodor Ancu]a, pre}edintele Bursei din
Sibiu. În 2008, derivatele pe ac]iunile
Erste se vor tranzac]iona, la Sibiu, cu
un comision de numai 0,35 Ron/con-
tract. „Comisionul special de 0,35 lei/
contract perceput de Bursa si Casa
Român@ de Compensa]ie, cumulat cu
posibilitatea intr@rii direct pe pozi]ii
de vânzare sunt argumente in fa-

voarea unui succes al titlurilor b@ncii
austriece si pe piata SIBEX”, a de-
clarat Darius Cipariu, director ge-
neral adjunct al Bursei din Sibiu. 

Interesul investitorilor 
s-a men]inut ridicat 

La bursa sibian@, s@pt@mâna
curent@ a debutat cu pre]uri în sc@-
dere, nivelul acestora fiind unul destul
de ridicat. Deprecierile nu au izgonit îns@
investitorii, care au încheiat 13.659
contracte futures }i options, din circa
2300 tranzac]ii. Din punct de vedre
valoric, suma echivalent@ rulajului a
dep@}it 42 milioane de lei, iar num@-
rul pozi]iilor futures s-a men]inut con-
stant. Deducem, astfel, prezen]a accen-
tuat@ a speculatorilor intra-day care
î}i marcheaz@ rapid profitul/pierderea,
f@r@ a se supune unor riscuri supli-
mentare date de p@strarea pozi]iilor
pe durate de timp mai mari. Per total
au fost înregistrate tranzac]ii pe 18
pie]e, iar segmentul financiar a domi-
nat din nou prin prisma volumelor
generat. Nici o mi}care surpriz@ nu a
avut loc la vârful ierarhiei de lichidi-
tate, unde DESIF 2 s-au impus cu
7163 contracte, urmate de DESIF 5
cu peste 6000 contracte. Investitorii
în aceste produse }i-au îndreptat aten-
]ia c@tre toate cele patru scaden]e
disponibile, cea la trei luni fiind din
nou prima raportat la cuantumul atras.
Pentru martie, DESIF 2 au fost tran-
zac]ionate între 2,7718 }i 2,9 lei/
ac]iune, ultimele tranzac]ii fiind în-
cheiate la 2,801 lei/, în sc@dere cu
7,9 bani. DESIF 5 s-au comportat în
mod similar, fiind tranzac]ionate cu
prec@dere pe scaden]a apropiat@ pen-
tru care au fost cotate la 3,5 lei/titlu,
în urma unei deprecieri de 12 bani.
Pentru vara lui 2008, derivatele în dis-
cu]ie au pierdut 8,2 bani, iar pentru
scaden]a din toamn@ 5,18 bani, cota-
]iile oprindu-se la 3,692 }i 3,9402
lei/ac]iune. Deprecierea a fost mai
redus@, îns@, pentru decembrie, ter-
men pentru care DESIF 5 valorau
4,0595 lei/ac]iune, în minus cu 1,14
bani. DETLV au completat topul pri-
melor trei produse, cu 129 contracte.

Mar]i, prima parte a }edin]ei a
dat impresia c@ aceasta se va înscrie

în tiparul celei precedente, cu pre]uri
în sc@dere }i o lichiditate medie. Cu
toate acestea, în a doua parte a zilei,
am avut parte de o schimbare de
macaz pre]urile revenind pe plus, iar
intensitatea tranzac]iilor explodând.
Prin urmare rulajul a urcat la peste
21.100 contracte încheiate, din aproa-
pe 3300 tranzac]ii, iar valoarea sa a
dep@}it 65,5 milioane lei. În opinia
Mirabelei Coss, broker la SSIF Bro-
ker Cluj, „lichiditatea foarte bun@ din
pia]a sibian@ a venit odat@ cu lichi-
darea unui num@r destul de impor-
tant de pozi]ii. Dac@ prima parte a
}edin]ei a fost dominat@ de ordine
agresive de vânzare, situa]ia s-a r@s-
turnat dup@ închiderea pie]ei de la
Bucure}ti, când s-au înregistrat apre-
cieri importante fa]@ de minimele zilei.
Diminuarea volumelor pe pia]a op]iu-
nilor poate indica, de asemenea, chiar
dac@ nu un sfâr}it al scaderilor, sfâr-
situl unei perioade de sc@deri semni-
ficative }i probabil investitorii simt
nevoia unui respiro înainte de a rein-
tra pe pozi]ii”. Motorul pie]ei a fost
din nou segmentul SIF, datorit@ DESIF
2, lider de lichiditate cu un volum de
11.087 contracte, }i DESIF 5 aflate
pe pozi]ia secund@ cu 9740 con-
tracte. DETLV s-au men]inut din nou
pe podium, cu 127 contracte. Rapor-
tat la pre]uri DESIF 2 martie au pen-
dulat între 2,74 }i 2,832 lei, în-
chizând aproape de maxim, la 2,83
lei/ac]iune, în urcare cu 2,9 bani.
Pentru iunie DESIF 2 au crescut cu
2,95 bani }i au ajuns la 3,0095
lei/ac]iune în timp ce pentru septem-
brie derivatele în discu]ie s-au men-
]inut pe minus pierzând 0,85 bani }i
valorând 3,1555 lei/ac]iune. Dup@ ce
au oscilat între un minim de 3,4303
}i un maxim de 3,534 lei/ac]iune,
DESIF 5 martie au închis la nivel ma-
xim, consemnându-se un plus de 3,4
bani. DETLV s-au remarcat prin pris-
ma faptului c@ investitorii au fost mai
activi pe scaden]a din var@ care a
beneficiat de 59& din rulajul acestor
produse. Pentru iunie o ac]iune DETLV
a crescut cu 2,49 bani }i a ajuns la
79,49 bani, iar pentru martie cu 0,45
bani ajungând la 75,94 bani. 

În }edin]a de miercuri, pre]urile
futures nu au urmat tendin]a de

apreciere înregistrat@ în partea a
doua a zilei de mar]i }i, de}i au des-
chis pe „verde”, direc]ia de evolu]ie
s-a schimbat pe parcurs iar închi-
derea a g@sit majoritatea cota]iilor pe
minus. Nivelul de lichiditate generat
în acest context a fost unul ridicat.
Per total, au fost încheiate peste
17.300 contracte din 2757 tranzac]ii,
valoarea acestora ajungând la 52,78
milioane lei. De remarcat a fost re-
venirea pe cre}tere a num@rului de
pozi]ii futures care a ajuns la 56.712
datorit@ celor 2284 noi deschideri.
Per total au fost încheiate tranzac]ii
pe 17 pie]e, segmentul derivatelor
financiare fiind cel mai tranzac]ionat.
Cu 10.147 contracte, DESIF 2 s-au
desprins în lider al zilei. Tranzac]iile
au vizat toate scaden]ele, martie atr@-
gând cea mai bun@ cot@ de transfer.
Pentru acest termen DESIF 2 au
oscilat între un minim de 2,779 }i un
maxim de 2,85 lei, ultimele tranzac]ii
stabilind o cota]ie de 2,806 lei/ac-
]iune, în sc@dere cu 2,4 bani fa]@ de

ziua precedent@. DESIF 5 au secon-
dat liderul cu un volum de 6787
contracte. Ca }i în cazul DESIF 2, au
fost tranzac]ionate toate scaden]ele.
Pentru martie DESIF 5 au fost cotate
la 3,51 lei/ac]iune, în sc@dere cu 2,4
bani. Sectorul bancar continu@ s@
furnizeze ocupanta locului trei, anu-
me derivatele TLV. Acestea au fost
tranzac]ionate pentru prima scaden]@
din an între minimul de 0,7466 }i
maximul de 0,761 lei/titlu, finalul se-
siunii g@sindu-le la 0,755 lei, în sc@-
dere cu 0,44 bani. În pia]a deriva-
telor pe cursul de schimb leu/euro,
moneda unic@ a fost cotat@ la 3,67
lei pentru martie, apreciindu-se cu
un ban }i la 3,685 lei pentru sep-
tembrie, crescând cu 1,6 bani. De
notat a fost cre}terea volumului op]iu-
nilor call, remarcându-se cele 141
contracte options DESIF 5 martie în-
cheiate la un pre] de exercitare de
3,5 lei/ac]iune în schimbul unor pri-
me cuprinse între 200 }i 249,8
lei/contract. 

De luni 18.02, derivate pe ac]iunile Erste Bank, la Bursa din Sibiu

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

urmare din pagina 1
Toate aceste critici sunt, în bun@ m@sur@,

juste, dar toate se deconteaz@, pân@ la urm@, în
politicile bugetare. Guvernul este responsabil
de o proast@ gestionare a bugetului, iar defi-
citele pe care le înregistreaz@ la final de an,
dând drumul la cheltuieli, chiar atunci când
acestea sunt angajate de autorit@]ile locale,
arat@ tocmai aceste sl@biciuni. Dar, chestiunea
fundamental@ a problemelor române}ti - atât
cât sunt ele într-o economie care totu}i cre}te
vizibil - este de managementul resurselor }i nu
de modificarea unor structuri de politic@ eco-
nomic@ }i fiscal@. Pe scurt, România nu are
nevoie atât de reform@, cât de administra]ie.
Reforma ar impune o schimbare major@ de
politic@ fiscal@, dar aici exist@ suficiente argu-
mente c@ drumul e bun. Administra]ia, în
schimb, las@ de dorit. Pe scurt, nu cota unic@
}i nici reducerea (poate doar c@ este prea
înceat@) a contribu]iilor la asigur@rile sociale
deranjeaz@ ci incapacitatea de a aduna to]i
banii pe care economia aceasta îi genereaz@.
{i iat@ cifrele!

Încas@rile la bugetul de stat din taxa pe
valoarea ad@ugat@ (TVA) au crescut, anul tre-

cut, cu 12,54& fa]@ de 2006, pân@ la 31,24 mi-
liarde lei (9,355 mild euro), îns@ ponderea aces-
tor venituri în PIB a sc@zut u}or - cu 0,12& -
pân@ la 7,99&. Autorit@]ile recunosc c@ aceast@
cre}tere este, totu}i, sub a}tept@ri }i c@ resursa
numit@ TVA nu este pe deplin utilizat@. Pe mo-
tive de evaziune, slab@ capacitate de colectare
}i câteva chestiuni organizatorice (chestiunea
cu TVA-ul în v@mi, de la începutul anului) TVA
de 19& mai poate furniza venituri bugetare,
iar impozitarea indirect@ nu trebuie s@ fi mo-
dificat@. Una din marile propuneri care vizeaz@
reforma fiscalit@]ii ]ine de aceast@ majorare a
TVA, dar argumentele pentru aceast@ decizie
nu ]in atât de colectarea de bani pentru buget,
cât de temperarea consumului, considerat ca
principal vinovat pentru deficitul comercial
uria} ap@rut ca urmare a presiunii pe care face
asupra importurilor. Din acest punct de vedere,
da, o schimbare poate fi sus]inut@ cu condi]ia
ca aceasta s@ duc@ de o cre}tere a ponderii
TVA în PIB, adic@ o mai bun@ colectare a ba-
nilor din TVA. F@r@ aceast@ îmbun@t@]ire, efec-
tul asupra consumului ar fi anihilat de „defec-
tul” asupra evaziunii. Cealalt@ decizie major@ a
politicii fiscale ]ine de cota unic@ de impo-
zitare, a doua „vinovat@” de presiunea asupra
consumului. Dar, din nou, cifrele arat@ venituri
mai multe de pe urma taxei }i o modificare a

politicii fiscale ar pune sub semnul întreb@rii
slaba capacitate administrativ@ a colectorilor de
bani la guvern. Încas@rile din impozitul pe pro-
fit au crescut anul trecut cu 33,18& fa]@ de
2006, pân@ la 10,528 miliarde lei (3,152 mili-
arde euro), în condi]iile în care ponderea în
produsul intern brut (PIB) a acestor venituri a
crescut de la 2,31& la 2,69&. Din impozitul
pe venit, încas@rile de anul trecut au ajuns la
13,877 miliarde lei (4,155 miliarde euro), în cre}-
tere cu 42,28& fa]@ de anul 2006, în timp ce
ponderea în PIB a acestora a urcat de la 2,85&
la 3,55&. Încas@rile din impozitele pe profit }i
pe venit au crescut în 2007, chiar dac@ pon-
derea impozitelor a sc@zut, ca urmare a intro-
ducerii cotei unice de impozitare. Cu cot@
unic@ de impozitare, cel pu]in din punct de
vedere fiscal (}i nu social, unde se poate dis-
cuta oportunitatea ei) cota pare s@ fi adus la
suprafa]@ venituri ascunse }i nu cred c@ exist@
om de afaceri, în România, care s@ nu apre-
cieze aceast@ politic@ fiscal@. Discu]ia oportu-
nit@]ii e înc@ deschis@, dar înainte de a decide
o schimbare fiscal@ ar trebui o reorganizare
a}a încât s@ fie exploatate toate oportunit@]ile
pe care actualul sistem le aduce. În fond, nu
avem nevoie de o politic@ fiscal@ nou@, ci de
o administrare buna a actualei formule. Din
p@cate, uneori e mai dificil acest demers.

Fisc }i reform@
Dan Suciu
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"Vom dezvolta un model succesor
în patru ani, care va fi în conformitate
cu reglement@rile Euro 5 privind emisi-
ile de carbon }i cele în caz de accident,
care sunt în vigoare în Europa. Vrem s@
reducem consumul de combustibil de la 5
litri la 100 de kilometri, la doar 3 litri", a
declarat Girish Wagh, }eful diviziei de
autovehicule compacte a Tata Motors, în-
tr-un interviu pentru revista german@ Focus.

Tata Motors a prezentat, în ianuarie,
cel mai ieftin autoturism din lume, cu
un pre] ini]ial de 2.500 de dolari, fa-
cilit$nd astfel accesul mai multor mili-
oane de consumatori din ]@rile emer-
gente la un vehicul personal. Ini]ial, Tata
a anun]at c@ va produce circa 250.000
de modele }i estimeaz@ c@ va ^nregis-
tra o cerere anual@ de un milion de uni-
t@]i. Constructorul auto indian a ar@tat
c@ se va concentra, ̂n primii doi-trei ani,
pe pia]a local@, înainte de a lua în consi-
derare exportul modelelor Nano c@tre Afri-
ca, America Latin@ }i Asia de Sud-Est.

{i al]i constructori, printre care }i
Ford, Volkswagen, Toyota, Honda Motor
}i Fiat, încearc@ s@ produc@ ma}ini mici
pentru pie]ele emergente, unde avansul eco-
nomic mare a sus]inut cre}terea cererii.

Revista Forbes a realizat un top
al celor mai ieftine ma}ini din lume. 

1. Tata Nano - 2.497 $
Nano este un proiect al lui Ratan

Tata, pre}edintele constructorului indi-
an Tata Motors. Acesta a vrut s@ fac@
un vehicul foarte ieftin, pe care s@ }i-l

poat@ permite o familie indian@ care nu
}i-ar putea cump@ra o ma}in@ medie.
Automobilul are aproximativ 3 metri lun-
gime }i 1,5 metri l@]ime, un motor ^n
2 cilindri care dezvolt@ 33 cp }i o vitez@
maxim@ de pu]in peste 100 km/h. Mo-
delul standard nu are radio, aer con-
di]ionat sau air bag-uri, dar e echipat cu
centuri de siguran]@ }i un catalizator.
Ma}ina e conform@ cu standardele indie-
ne de siguran]@ }i de emisii de gaze }i
va fi gata pentru distribu]ie anul acesta.

2. Chery QQ - 4.781 $
Aceast@ ma}in@ de ora} are o

vitez@ maxim@ de aproximativ 80 km/h
{i are mai multe modele. Pe unele pie]e,
e distribuit@ sub numele de QQ3, iar pro-
duc@torul Chery a lansat, anul trecut, mai
multe versiuni mai noi. QQ este un automo-
bil destul de controversat, General Motors
spun$nd c@ este mult prea asem@n@tor
modelului s@u Chevrolet/Daewoo Matiz.

3. Suzuki Maruti 800 - 4.994 $
%nainte de anun]ul lans@rii lui Tata

Nano, Maruti 800 era cel mai ieftin
vehicul din India. %n perioada anilor '80
}i '90, era cea mai bine v$ndut@ ma}in@
din ]ar@. Maruti 800 dezvolt@ 37 cp }i
are ro]i cu diametrul de 30 cm. %n@untru
^ncap 4 oameni, cu tot cu }ofer, iar
viteza maxim@ este de 125 km/h.

4. Geely MR - 5.500 $
Constructorul chinez Geely Auto-

motive a ^ncercat s@ cucereasc@ pia]a
american@ cu modele ieftine, cum ar fi
monovolumul Merrie sau MR, dar nu a

existat niciun fel de interes pentru un
vehicul care nu se conform@ standar-
delor americane de siguran]@ }i de mediu.
MR este unul dintre cele mai rapide
modele ale produc@torului Geely, atin-
g$nd viteze de p$n@ la 140 km/h. Vine
echipat cu aer condi]ionat, torpedou, CD
player }i scaune rabatabile. 

5. Geely HQ SRV- 5.780 $
Aceasta este varianta de SUV a lui

Geely, care ofer@ familiilor mai mult
spa]iu pentru transportat diverse lucruri.
Geely consider@ acest model unul de lux
- are scaune ajustabile cu tapi]erie de
p$nz@, bord de lux }i ^nchidere secu-
rizat@. Viteza maxim@ pe care o poate
atinge este de 83 km/h.

6. Chery A1- 7.394 $
Acest model se nume}te A1 ^n

China }i Kimo ^n Russia }i reprezint@
prima intrare a lui Chery pe segmentul
ma}inilor mici. Ma}ina a fost lansat@ ̂n
aprilie 2007, la Salonul Auto de la
Shanghai, dezvolt@ 83 cp }i are un
motor de 1,3 litri, cu 4 cilindri. Unele
modele sunt echipate cu CD-playere }i
cu porturi USB, care permit ocupan]ilor
s@ ^}i conecteze MP3-playerele la sis-
temul de sunet al ma}inii. 

7. Tata Indica - 8.894 $
Indica are aer condi]ionat, supor-

turi pentru pahare }i torpedou, ceas di-
gital }i l@mpi pentru citit. %n@untru ̂ncap
5 oameni, iar ma}ina merge pe moto-
rin@. Motorul V2 este turbo, cu r@cire
intern@, iar Indica vine echipat@ cu air

bag-uri frontale }i cu un sistem de
fr$nare antiblocare. 

8. Hyundai I10 - 9.096 $
Primul Hyundai distribuit ^n India

are air bag-uri duble }i fr$ne antiblocare.
Are 5 locuri, aer condi]ionat }i ̂nc@lzire,
scaune rabatabile }i centuri de siguran]@
^n spate. I10 breaks nu este vreo mi-
nune a design-ului, ^ns@ are un motor
de 1,1 litri care scoate 68 cp, plus ceva
nemai^nt$lnit ^n aceast@ categorie –
direc]ie electronic@. 

9. Fiat Palio - 9.242 $
Mai multe versiuni de Palio sunt

disponibile pe pia]a indian@. Modelul vine
cu aer condi]ionat, geamuri electrice }i
^nchidere electronic@. Aceast@ ma}in@
compact@ se alimenteaz@ cu motorin@,
are deschidere prin telecomand@ pen-
tru u}a din spate, sistem de ^nchidere
extern@ }i ^ncuietori cu siguran]@ pen-
tru copii.  

10. Renault Logan - 9.477 $
Produs de Renault }i Dacia, apare

sub mai multe branduri (Renault, Dacia
sau Nissan), ̂ n func]ie de pia]a c@reia i
se adreseaz@. Actualmente, sunt disponi-
bile patru versiuni: sedan, station wagon,
pickup }i van.

Ileana ILIE

TOP 10TOP 10
Cele mai ieftine ma}ini din lume

Tata Nano: cel mai ieftin autoturism din lume

Constructorul auto indian Tata Motors inten]ioneaz@ s@ lanseze, ^n Europa, cel mai ieftin autoturism din
lume, denumit Nano. Potrivit Mediafax, pentru a cump@ra ma}ina, care este v$ndut@ cu doar 2.500 de
dolari, deocamdat@, doar pe pia]a local@, europenii vor avea de a}teptat aproximativ patru ani.


