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Urmare a studiilor efectuate, con-
ceptul de criminalitate în afaceri
este, în primul rând, un concept cri-
minologic. Acest concept a ap@rut
dup@ ce în literatura criminologic@
a fost utilizat@ sintagma "crimina-
litatea gulerelor albe", care se pare
c@ a fost pentru prima oar@ folo-
sit@ de Edwin Hil, în 1872, dar a
fost consacrat@ de E.H.Sutherland,

în celebra sa lucrare "White collar crime", ap@rut@ în 1939.
Aceast@ sintagm@ cu privire la criminalitatea gulerelor

albe a fost dezvoltat@ de Sutherland în trei planuri: infrac-
]iunea (crima); infractorul }i societatea.
a) cu privire la infrac]iune, în sintez@, infrac]iunea care face
parte din criminalitatea gulerelor albe reprezint@ un act al
unei persoane care are un statut socio-economic ridicat, res-
pectabil }i respectat, act care încalc@ o regul@ legal@ sau
de alt@ natur@, referitoare la activit@]i profesionale. Acest
act const@ în exploatarea încrederii sau credulit@]ii altora,
fiind realizat de o manier@ ingenioas@, care s@ exclud@,
ulterior, descoperirea. 
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"Munca pe care o
^ndeplinim cu pl@cere
ne vindec@ de truda ei"

W. Shakespeare
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„Drumul spre bine este greu }i trece, 
de multe ori, prin teritoriul erorilor”

D. Davies

... A}adar, o analogie frapant@ între
economia URSS-ului }i economiile sta-
telor din Europa de Est, între institu]iile
respective ca, de altfel, din întreaga zo-
n@ politic@, din întreaga societate. Câ-
teva detalii concrete, înc@. O reform@ agra-
r@ între 1944 - 1946, în toate statele
Europei Orientale, p@rea, mai mult, c@ o

finaliza pe cea din anii 1919 - 1920, }i
nu c@ urm@rea efectiv preg@tirea „colec-
tiviz@rii”. De fapt, îns@, dispari]ia ulti-
melor propriet@]i relativ mai mari – care
au rezistat, în interbelic, în Polonia }i Un-
garia, sau care s-au reconstituit în Ro-
mânia, dup@ legea conversiunii – dispa-
ri]ie prin redistribuirea general@ a exploa-
ta]ilor }i fermelor ce dep@}eau 20-30
hectare, în beneficiul muncitorilor agri-
coli, a contribuit consistent la sfârmarea
clasei proprietarilor mijlocii, acest pilier
al democra]iei rurale din timpul dintre
cele 2 r@zboaie mondiale. 

continuare ^n pagina 4

Evenimente

Chiar dac@ iarna î}i mai scutur@, din vreme în vreme, ner-
voas@, hlamida alb@ }i î}i mai arat@ col]ii toci]i, calendarul ne
zâmbe}te a soare }i a prim@vara. Mergem hot@rât spre anotim-
pul optimist al reînvierii naturii, se simte asta în tot ce ne încon-
joar@, }i se cuvine s@-l întâmpin@m râzând, chiar }i în ciuda frus-
tr@rilor }i necazurilor vie]ii noastre predominant cenu}ii. S@ râ-
dem, deci, acum, când renasc speran]ele în mai bine ale românu-
lui, odat@ cu verdele crud al naturii, s@ râdem din toat@ inima,
chiar dac@ motivele veseliei sunt, cel mai adesea, propriile noas-
tre tr@sn@i, predilec]ia noastr@ ciudat@ pentru umorul negru }i
c@znit al unor decizii politice }i economice paradoxale, care nu fac
cas@ bun@ cu exigen]ele europene. Riscul este doar unul singur:
s@ nu ne amuz@m doar noi de noi în}ine, ci s@ se distreze }i al]ii.
Iat@, în cele ce urmeaz@, câteva ipostaze, de prin pres@ adunate…

ÎNTOARCEREA LA VATR~ – DE DOI BANI ILUZII. Exper]ii
no}tri în „strategii de sertar“ au mai comis una: dup@ un an de
zile de analize }i deliber@ri, au pus pe masa guvernului, spre
aprobare, un plan de m@suri pentru readucerea în ]ar@ a ro-
mânilor care muncesc în str@in@tate. Potrivit unor date oficiale,
în afara grani]elor sunt circa 4 milioane de muncitori români: 31
la sut@ din ei se afl@ în Italia, 17 la sut@ în Spania, 8 la sut@
în Germania, 5 la sut@ în SUA, restul risipi]i pe toate meridi-
anele lumii. Tot statisticile spun c@ România a ajuns la locul doi
la exportul de for]@ de munc@ în Europa, dup@ Polonia. 

Cât vor mai con-
tinua lament@rile legate
de evolu]ia dolarului?
Lament@rile sunt, pân@
la urm@, chestiuni care
]in de interese speci-
fice, dar }i care sub-
sumeaz@ interese ge-
nerale. Starea proast@
a monedei-reper indu-
ce o stare proast@ eco-

nomiei mondiale. A}a c@ întrebarea legat@
de dolar este una de interes general. 

Faptele sunt dure. Dolarul a înregi-
strat cel mai prost raport fat@ de mone-
da european@, de la apari]ia acestui meca-
nism de schimb (euro-dolar la peste 1,55).
De asemenea, lira sterlin@ a trecut de doi
dolari, iar yenul nu a mai fost a}a de pu-
ternic, fa]@ de dolar, de 12 ani, coborând
chiar sub reperul istoric de 100 de dolari.
Aceea}i evolu]ie }i fa]@ de francul elve]ian,
ca }i cum doar dolarul este sub presiune
}i doar economia american@ cu probleme.
{i chiar dac@ realitatea este undeva pe
aproape (America ARE probleme mai mari
ca Europa, cel pu]in deocamdat@), acu-
mularea tuturor insatisfac]iilor din pia]@ în
jurul dolarului duce la dezechilibr@ri }i
chiar demoniz@ri monetare. UN dolar slab
nu este doar o problem@ punctual@. Pentru
c@, la acest nivel de cotare, b@ncile cen-
trale din zona Orientului Mijlociu, de exem-
plu, mari depozitare de dolari, încep s@
}i converteasc@ economiile în aur sau alte
monede, care s@ nu mai fie atât de vo-
latile }i care s@ poat@ aduna în jurul lor
mai mult@ consisten]@. 

Reconstruc]ia în Estul european (III)
Dan POPESCU
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{i uite a}a, purta]i de valurile

prielnice ale globaliz@rii }i mobilit@]ii
for]ei de munc@, 4 milioane de ro-
mâni }i-au rezolvat, pe cont propriu,
problema salariz@rii }i a veniturilor
decente pentru ei }i familiile lor, iar
România }i-a reglat, cu costuri mini-
me, problema }omerilor }i reconver-
siei lor profesionale. Pentru c@ o ]ar@
care raporteaz@ azi, oficial, doar 300
de mii de persoane f@r@ loc de mun-
c@, se cheam@ c@ este o ]ar@ perfor-
mant@. Cel pu]in la un indicator.
Întrebarea este cât de mult se potri-
ve}te oferta guvernului român cu a}tep-
t@rile celor pe care dorim s@-i întoar-
cem la vatra natal@.

Oferta din strategia guverna-
mental@ este, pân@ una alta, extrem
de general@ }i prea pu]in atractiv@.
Se vorbe}te evaziv despre campanii
de informare privind oportunit@]ile de
angajare în România, despre organi-
zarea unor burse de locuri de munc@
în zonele unde exist@ comunit@]i mari
de români, de acordarea unor faci-
lit@]i pentru dezvoltarea unor afaceri
pe cont propriu, pentru recalificare }i
ob]inerea atestatelor profesionale. Ro-
mânii pleca]i întreab@ îns@ de câ}ti-
gurile salariale. Firesc, dac@ ne gân-
dim c@, în Italia, de pild@, salariul
minim al unui muncitor necalificat ajun-
ge la 800 de euro, iar al unui munci-
tor calificat în construc]ii la 2000 de
euro. Dac@ o menajer@ câ}tig@ în
Spania 600 de euro plus mas@ }i
cas@, iar în ]ar@ ar fi primit 500 de
lei lunar. Strategia guvernamental@
nu promite nimic în aceast@ privin]@,
aruncând gâsca în curtea angajato-
rilor }i întreprinz@torilor, datori chipu-
rile nu numai s@ creeze locuri de
munc@, ci s@ le }i pl@teasc@ la nivel
occidental. Nu-i de mirare, deci, c@
românii din str@in@t@]uri nu iau în cal-
cul, deocamdat@, întoarcerea pe me-
leagurile autohtone, iar patronii râd
ca de o glum@ bun@. Cei drept, gu-
vernul nostru a realizat c@ a mai
marcat o gaf@, indicând doar scopul
noii strategii, nu }i mijloacele. A}a
c@, readucerea acas@ a acelor 4 mili-
oane de români a fost amânat@ pen-
tru anul 2009, dac@ nu cumva pân@
atunci vom descoperi c@ 2 milioane

de chinezi fac mai mult@ treab@ decât
4 de români }i cost@ }i mai pu]in.
FURTUL DIN MAGAZINE SE VREA
CHELTUIAL~ DEDUCTIBIL~. Oamenii
de afaceri din sectorul de retail ro-
mânesc au o nemul]umire, pe care
nu ezit@ s@ }i-o exprime zgomotos în
mass-media autohton@. De ce, în Ro-
mânia, furtul din magazine este ne-
deductibil fiscal, de}i acest lucru nu
poate fi imputat companiei ca atare?
Ca argument, este prezentat@ situa]ia
din Fran]a, unde cheltuielile rezultate
în urma pr@duirilor de prin magazine
sunt deductibile în limita a 2 la sut@
din cifra de afaceri. Se cuvine o ob-
serva]ie: probabil c@, dac@ în Fran]a
s-ar fura cât în România, nici fiscul
francez n-ar mai fi atât de generos
cu patronii de marketuri. Dincolo de
glum@, îns@, nemul]umirile românilor
au un tâlc: sistemul fiscal românesc
nu are nici o mân@ de dat, dar are
zece de luat. Mai exist@ ceva pe care
s@ nu se pun@ impozite }i taxe în Ro-
mânia? În februarie trecut, „Monitorul
Oficial“ publica un ordin al ministru-
lui Muncii, care a pus pe jar mediul
de afaceri }i a declan}at amenin]@ri
virulente cu greva fiscal@ }i scoaterea
oamenilor în strad@. De unde s-a gân-
dit dl. ministru s@ mai scoat@ bani
pentru un buget peticit? Din impo-
zitarea tuturor veniturilor în bani sau
în natur@ ob]inute de români în afara
salariului. Intr@ aici, de-a valma, în
grila de impozitare: premiile anuale }i
primele, bonusurile, stimulentele sau
compensa]iile, g@rzile sau indemniza-
]iile clinice, cadourile în bani }i obiecte
oferite de Pa}ti, Cr@ciun 1 }i 8 Mar-
tie, sau la pensionare. M@sura se vrea,
pe deasupra, }i echitabil@: pentru toate
acestea, angajatul va pl@ti 9,5 la sut@,
iar patronul 19,5 la sut@. În loc s@
fie ferici]i c@ vor contribui, fiecare
dup@ puteri, la consolidarea bugetu-
lui na]ional, }i unii }i al]ii amenin]@
}i strig@ ca din gur@ de }arpe. Ches-
tie de mentalitate retrograd@ }i pu-
]intel balcanic@! Nu era oare mai
simplu }i mai ra]ional ca }i pl@titorii,
}i beneficiarii s@ renun]e, de bun@
voie, la premii }i cadouri? Poate c@
da, îns@ bugetul nostru, s@racul, cum
s-ar mai fi putut redresa el, dac@ nu
i-ar dijmui la sânge pe angajatori }i
angaja]i? O întrebare de o sut@ de
puncte pentru un alt ministru: cel al
economiei }i finan]elor…

COMISIOANELE BAT DOBÂNDA.
Se întâmpl@ în România anului 2008,
într-un sistem bancar privatizat prac-
tic integral care pretinde c@ aspir@ la
standardele occidentale.

Bancherii din România }i-au f@-
cut, prin 2005, urm@toarele socoteli:
dac@ BNR introduce restric]ii în serie
la creditele pentru popula]ie, îl vom fenta
pe dl. Is@rescu. Vom sc@dea dobân-
da, dar vom cre}te comisioanele. Evo-
lu]ia a fost spectaculoas@: în 2004,
ponderea comisioanelor în costul to-
tal al unui credit de consum era, în
medie, de 5 la sut@. În 2008, acestea
au ajuns s@ reprezinte 40 la sut@. În
acest interval, a sc@zut dobânda credi-
tului de trei ori, dar au crescut comi-
sioanele de aproape zece ori! Dac@
tot zicem c@ ne aliniem sistemul
bancar la regulile europene, de ce to]i
bancherii no}tri se fac c@ nu cunosc
realit@]ile europene? Potrivit datelor
B@ncii Centrale Europene, la nivelul
UE, comisioanele bancare acoper@, în
medie, doar 13 la sut@ din costul
unui credit, iar, în cazul împrumu-
turilor pentru locuin]e, procentul este
de numai 6 la sut@. În zona euro,
dar nu }i în jungla din România, unde
b@ncile fac legea, raportând an de an

performan]e financiare ie}ite din co-
mun, evident pe seama buzunarelor
datornicilor.

În loc s@ constate c@, prin poli-
tica necinstit@ a comisioanelor, b@ncile
din România î}i protejeaz@ }i rotun-
jesc profiturile, în loc s@ stabileasc@
reguli stricte în ap@rarea românilor,
}i a}a s@r@ci]i în trecut de falimente
bancare ingenios regizate, guverna-
torul BNR are cu totul alte griji. El a
strâns, de M@r]i}or, toat@ floarea cea
vestit@ a gazet@riei române, pentru a
vorbi despre… riscurile insidioase ale
contract@rii unui credit în franci elve-
]ieni. Adic@, vezi Doamne, or fi dobân-
zile mai mici la împrumuturile în mo-
neda elve]ian@, }i comisioanele a}ij-
derea, dar ave]i grij@, fra]i români,
aparen]ele în}al@, azi v@ e bine, dar
mâine v@ pa}te primejdia, francul el-
ve]ian este total independent fa]@ de
noi, el a fost dintotdeauna o moned@
interna]ional@ de refugiu, sunte]i pe
nisipuri mi}c@toare }i în fa]a unei
diabolice capcane etc., etc.

Ca }i cum pe românul doritor
de un credit pe care nu-l mai poate
ob]ine nici în lei, nici în euro, l-ar in-
teresa basmele despre francul elve]ian.
Dar, pove}tile lui Is@rescu, dep@nate
la gura sobei, au }i ele farmecul lor.
{i ascult@torii lor… 

AGRICULTURA ROMÂNIEI MOARE,
DAR NU SE PRED~. Cel pu]in asta este
concluzia pe care ne-o serve}te un
articol hazos dintr-o revist@ de spe-
cialitate. Dovada? Chiar dac@ am de-
venit total dependen]i de produsele
agroalimentare din import, face }i agri-
cultura noastr@ ceva pentru echili-
brarea balan]ei de pl@]i externe. De
pild@, în 2007, agricultura României
a exportat 2500 tone de caise, pier-
sici }i prune, împreun@ cu vreo 900
tone de castrave]i, dar acesta e un
mizilic pe lâng@ cele (aten]ie!) 350
mii tone de portocale }i 30 mii tone
de kiwi, exporturi care au mers ma-
siv c@tre ]@ri precum Republica Mol-
dova, Cehia, Bulgaria }i… Grecia!?
S@ cite}ti }i s@ te cruce}ti! {i datele
de mai sus sunt b@tute în cuie în
bilan]ul anual girat de Institutul Na-
]ional de Statistic@. N-avem grâu }i
porumb nici pentru pâinea }i m@m@-
liga noastr@, dar export@m fructe exo-
tice. Bucuria aceasta înalt patriotic@
se pare c@ ne-o fac, dar nu pe gratis,
arabii, care dirijeaz@, nestânjeni]i de
nimeni, suveica re]elelor de comer]
exterior. Iar portocalele se rostogo-

lesc din Grecia în România }i retur,
umplând buzunarele speculan]ilor. To-
tul sub deviza: decât o agricultur@ de
produc@tori, mai bine o agricultur@
de comercian]i! Ne r@mâne m@car
p@mântul odihnit pentru vremea când
va bate la u}@ foametea global@. 

LIMBA DE PAPAGAL VERSUS
LIMBA DE LEMN. {i, dac@ tot nu
muncim, nici cel pu]in în agricultura
în care mo}ii }i str@mo}ii no}tri î}i
istoveau puterile, de la cr@patul zo-
rilor pân@ al apusul soarelui, m@car
s@ d@m din gur@. {i nu oricum, c@
limbajul de lemn l-am pus la zid }i
ne-am lep@dat pentru o sut@ de ge-
nera]ii de el. Acum, c@ tot suntem
europeni, ciripim în limbajul de papa-
gal. Adic@, pufos, colorat, mitraliat }i
care în cele din urm@ nu spune ni-
mic. Nici o scânteie de în]elepciune.
Nici o vorb@ de duh. Nici o und@
care s@ vibreze în inimi. Numai pla-
titudini }i siluiri ale limbii române,
cea adev@rat@, nu cea înv@]at@ din
almanahe de c@tre politrucii divor]a]i
iremediabil de ea. Cit@m ultimele dou@
perle ale s@pt@mânii, f@r@ a indica }i
autorii. Prob@ de perspicacitate pen-
tru cititorii no}tri: l. „Po]i s@ ai }i
e}ecuri, po]i s@ ai }i succesuri.“… 2.
„Ceea ce trebuie s@ facem acum este
s@ oprim stoparea declinului.“

Am spus ultimele? Nimic mai
gre}it, s@ vede]i ce spectacol verbal
colorat }i piperat se va derula în
apropiata campanie electoral@! Ori-
cum, pân@ una-alta, între „succesuri“
}i „oprirea stop@rii“ constat@m c@ ne
emancip@m }i ne europeniz@m cu
atâta osârdie, ne ad@p@m la izvorul
atâtor limbi str@ine, încât risc@m s@
o uit@m, sau, pur }i simplu, s@ nu o
înv@]@m pe a noastr@, cea c@reia îi
zicem matern@. 

Oricâte ifose de europeni sub]iri
ne-am da, ironia sor]ii face ca, prin
repetatele }i comicele noastre erori
lingvistice, s@ dovedim iar }i iar c@ ba-
gajul de cuvinte curente, vocabularul
activ cum i se mai spune, este direct
propor]ional cu num@rul claselor ab-
solvite }i cu media notelor ob]inute
la materiile de baz@ de la care, de
regul@, am lipsit.

Dar, dac@ noi, românii, nu le-am
face în ciud@ tuturor demonstra]iilor
de bun sim], cum am mai putea râde
cu toat@ inima de propria noastr@ ima-
gine, în aceast@ prim@var@ n@b@d@-
ioas@, cu parfum de narcise }i zvon
de clopo]ei, electoral@?

Re]eta româneasc@: hazul de necaz
Emil DAVID
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Dup@ dou@ zile de gândire in-
tens@ între creatori de politici, aca-
demicieni }i directori de companii,
lauria]i ai premiului Nobel, mini}tri,
Summitul „Viitorul Europei”, desf@-
}urat in perioada 29-30 noiembrie
2007, în Andorra, s-a încheiat dup@ ce
a cristalizat zece mesaje cheie pentru
a fi transmise creatorilor europeni de
politici, pentru a ajuta regiunea s@ ca-
pete un nou dinamism. Astfel, aces-
te puncte sunt:

� Educa]ie, educa]ie, educa]ie

În decursul conferin]ei, s-a ajuns
la acordul unanim potrivit c@ruia edu-
ca]ia în Europa - în special cea voca-
]ional@ - este dep@}it@. {colile de
business de top sunt în Statele Unite,
în timp ce China }i India fac pro-
grese uluitoare în }tiin]@, ICT }i ingi-
nerie. Printre solu]iile propuse pentru
europeni au fost oprirea înv@]@rii pe
de rost, încurajarea tinerilor s@ con-
tinue educa]ia superioar@, aducerea
mai multor discipline private în uni-
versit@]i }i urm@rirea, pân@ la un
punct, a modelului S.U.A., de a for]a
universit@]ile s@ strâng@ fonduri din
sectorul privat }i, astfel, s@ lucreze
mai îndeaproape cu companiile. O alt@
sugestie: încurajarea }i permiterea stu-
den]ilor s@ capete experien]a muncii
la o vârst@ tân@r@. De asemenea, s-a
manifestat sprijin pentru centrele de
excelen]@, precum noul institut U.E.
}i atragerea fondurilor guvernamen-
tale în sectoare cheie.

� Infiltrarea unui sentiment 
de criz@

Joi, Kishore Mahbubani, de la Uni-
versitatea Na]ional@ din Singapore, a

expus }apte motive puternice pentru
care urm@torul secol va apar]ine Asiei.
Vineri, Sanjiv Ahuja, fost pre}edinte
al Orange, a mers mai departe. El a
spus c@, din punct de vedere tehnic,
China }i India nu mai sunt în urma
Europei. „Înc@ nu au experien]a afa-
cerii. Dar, asta nu ]ine decât de evo-
lu]ie, iar ei ajung acolo foarte rapid.”
Dac@ eropenii încep s@-}i fac@ griji în
privin]a viitorului mijloacelor de trai
ale lor }i ale familiilor, s-ar putea s@
inceap@ s@ reac]ioneze. Cum s@ fie
infiltrat acest sentiment este o între-
bare mai dificil@, dar exist@ cu sigu-
ran]@ un rol al mass-media, al crea-
torilor de politici }i al academicienilor
în popularizarea acestei idei.

� Imigra]ia

Europa trebuie s@ acopere de-
ficitul de muncitori califica]i }i, din
cauza demografiei, nu poate face
acest lucru singur@. Potrivit Comisiei
Europene, va exista un deficit de 20
de milioane de muncitori califica]i în
2020. Autorit@]ile trebuie s@ î}i regân-
deasc@ politicile de imigrare }i s@ în-
lesneasc@ regulile, pentru a încuraja
migran]ii califica]i, care pot aduce va-
loare economiei. Ei ar putea începe
vizitând }colile de top din China }i
India, pentru a-i convinge pe unii din-
tre cei mai buni absolven]i s@ î}i schim-
be domiciliul. Unii participan]i au men-
]ionat Europa de Est (Rusia) }i Africa
drept parteneri cheie pentru viitor. În
plus, femeile pot primi stimulente
materiale (prin etape de reglemen-
tare), pentru a se întoarce la locul de
munc@, dup@ na}tere.

� Finan]area

Nu au lipsit anecdotele partici-
pan]ilor, în timpul discu]iei privitoare
la dificultatea strângerii de fonduri pen-
tru înfiin]area unor companii, autori-
t@]ile care sunt prea precaute la alo-
carea de fonduri }i la cât de închise
pot fi procesele de procurare. Ed-
mund Phelps, Claude Smadja }i al]ii
au cerut revizuirea modelului euro-
pean condus de b@nci, care îngreu-
neaz@ înova]ia }i restrânge riscurile.
Aproape toat@ lumea a cerut cre}-
terea capitalului pentru astfel de com-
panii, mai mul]i „investitori îngeri” }i
încuraj@ri pentru proiectele cu fonduri

mici. Jacques Attali a men]ionat c@
noile companii au nevoie de investi-
tori impar]iali, care s@ doreasc@ s@
r@mân@ peste 10 ani, în loc s@ gân-
deasc@ pe termen scurt.

� Cercetare-dezvoltare

Nu mai exist@ nevoia s@ se ana-
lizeze cât sunt de importante pentru
o economie cercetarea }i dezvoltarea,
este timpul s@ se treac@ la ac]iune.
Viitorul economiei europene este în
mare, legat de produsele existente, în
servicii }i inova]ii. Vechea baz@ a
economiei a disp@rut. Mai mul]i bani
trebuie aloca]i acestor zone noi - }i
ar putea fi ob]inu]i cu u}urin]@, prin
reducerea cheltuielilor U.E. pentru
sprijinul agriculturii }i folosind fon-
duri structurale. De asemenea, crea-
torii de politici ar trebui s@ încerce
s@ concentreze investi]ia pe partea
cererii. Unii participan]i, precum Jan
van den Biessen de la Philips, a men-
]ionat un oarecare progres în pro-
gramele ICT ale U.E., dar a spus c@
eliberarea de fonduri în Bruxelles
este înc@ prea dificil@ din cauza iner-
]iei }i conflictelor institu]ionale. Au
existat }i critici la adresa actualelor
programe de sprijin, care sunt ade-

seori dificil de accesat, scumpe (ne-
cesitând garan]ii bancare mari înainte
de eliberarea fondurilor) }i nu sunt
popularizate suficient.

� Exploateaz@-]i puterile

Europa nu trebuie s@ presupun@
c@ a pierdut, având zone în care este
sau poate deveni cu u}urin]@ un lider
global. Printre aceste zone enumerate
se aflau sistemul sanitar, biotehnolo-
gia, celulele stem, apa, tehnologia me-
diului, produsele farmaceutice, turis-
mul }i cultura. Resursele ar trebui s@
fie concentrate pe aceste zone, pen-
tru a le permite s@ înfloreasc@. În
acest fel, popula]ia vârstnic@ poate fi
privit@ chiar ca o oportunitate. Euro-
pa are de asemenea avantajul c@
mul]i locuitori au abilit@]i lingvistice
pronun]ate }i c@ are o mo}tenire cul-
tural@ bogat@. Localizarea sa geogra-
fic@ este, de asemenea, ceva ce poate
fi exploatat.

� Regiuni }i aglomer@ri

A existat o în]elegere r@spândit@
potrivit c@reia, prin dezvoltarea de
„aglomer@ri” de industrii similare }i
institu]ii de înv@]@mânt într-o regiune,
vor exista rezultate pozitive. Exist@
numeroase exemple, de la Silicon
Valley, pân@ la Bangalore. Acest lucru
se întâmpl@ deja în Europa, în zone
precum Cambridge, Anglia, pentru bio-
tehnologie, Torino, pentru solu]ii pen-
tru motoare cu ardere intern@ }i Bar-
celona, pentru tehnologia mediului. Cu
toate acestea, se poate face mai mult.
Universit@]ile pot fi încurajate s@
lucreze mai bine cu sectorul privat.
Germania are deja un sim] puternic
al regionalismului, iar acest lucru a
colaborat la na}terea specializ@rii. Euro-
pa poate de asemenea ajuta alte re-
giuni permi]ând mai mult@ autono-
mie, intensificând canalele de distri-
bu]ie }i ajutând diferite p@r]i s@ coo-
pereze. Bazele de date regionale ar
trebui de asemenea încurajate, aju-
tând la construirea de re]ele.

� Transformarea întreprinz@torilor
în modele

A existat o serie de plângeri, în
special din partea unor membri tineri
ai audien]ei, potrivit c@rora antepre-
norii nu sunt niciodat@ un model în
Europa. Nu ar trebui s@ fie considerat
un lucru r@u s@ fii un director al unei

companii abia lansate (dup@ cum
este cazul, spre exemplu, în Fran]a).
Sprijinul este minim sau chiar lipse}-
te pentru investi]iile în protec]ia pro-
priet@]ilor intelectuale-acest lucru ar
ajuta mul]i încep@tori.

� Reglementa]i mai pu]in,
reglementa]i cu cap

Într-o sesiune, câ]iva participan-
]i au ajuns la concluzia c@ birocra]ia
este în@bu}itoare }i c@ în Fran]a, Bel-
gia }i Italia aproape singura cale de
a reu}i ca afacere mic@ este aceea
de a tri}a. În Italia, 21 de licen]e se-
parate sunt cerute înainte ca o afa-
cere mic@ s@ poat@ fi demarat@. În
multe zone înc@ exist@ reglement@ri
europene }i na]ionale care se supra-
pun. Pia]a înc@ nu e complet@ în
multe zone, iar aceasta înseamn@ îm-
piedicarea companiilor care încearc@
s@ se extind@ în afara grani]elor. Regle-
ment@rile pot fi simplificate, reduse
}i chiar înl@turate pentru a elibera
capitalul pentru investi]ii în zonele
cele mai profitabile. Bineîn]eles, une-
ori reglement@rile sunt necesare }i
pot aduce profit consumatorilor, atr@-
gând inova]ia.

� Încrederea }i conducerea

„Ceea ce e necesar este un sin-
gur cuvânt: încrederea,” a spus
Jacques Attali, autorul francez. „Am
încredere în Europa. Nu cred c@ Eu-
ropa este în declin. Nu cred c@ Euro-
pa va fi dominat@ de Asia.” Al]ii au
men]ionat c@ nu sunt destui lideri de
afaceri }i politici puternici în Europa,
care s@ se eviden]ieze fa]@ de mul]i-
me }i care s@ încerce s@ impun@
solu]iile care s@ ajute la eliberarea
poten]ialului U.E.

SUMMITUL „VIITORUL EUROPEI”

Summitul „Viitorul Europei” a fost
ini]iat, în 2006, ca un forum pentru a
oferi creatorilor de politici }i directo-
rilor solu]i pentru a face Europa mai
dinamic@ }i competitiv@ }i pentru a
aduce scopurile de la Lisabona de a
face Europa un centru de vârf al dez-
volt@rii cu un pas mai aproape de
realitate. Conferin]a aduce lumea la
Andorra }i arat@ tuturor vitalitatea în-
n@scut@ a acestei na]iuni.Cel de-al III
Summit se va desf@}ura în perioada
27-28 noiembrie 2008, având ca }i te-
m@ principal@ Stabilitatea Economic@.

Summitul II - Viitorul Europei

ILIE BANU
student, Facultatea de {tiin]e
Economice, ULBS
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În acela}i timp, activi}tii comu-

ni}ti }i-au asigurat, astfel, simpatia unei
anume p@r]i a ]@r@nimii cu p@mânt mai
pu]in }i care a mai primit câteva hec-
tare. Era clar drumul c@tre „colectiviza-
re”, deoarece, în cele mai multe situa-
]ii, în agricultur@ rezist@ proprietatea
mai mare }i nu cea mic@, drum cu
un ritm mai mult sau mai pu]in rapid
func]ie de gradul de opozi]ie al agri-
cultorilor }i societ@]ii, uneori destul
de riguros, în scopul de a salva cât
se putea din mica proprietate rural@.
Oricum, în Europa de Est, finalmente,
s-a reu}i ca socializarea p@mânturilor
s@ pun@ în via]@ noi structuri agricole
cu trei pilieri esen]iali, precum în
URSS, anume gospod@riile agricole
(fermele) de stat, gospod@riile agri-
cole (fermele) colective }i sta]iunile
de ma}ini }i tractoare.

[inând seama c@ în agricultura
est-european@, cu un spirit adânc în-
r@d@cinat de proprietate asupra p@-
mântului – spirit transmis din mo}i
str@mo}i }i din tat@ în fiu – nu a
mers deloc sistemul de „na]ionalizare
a p@mântului”, aplicat în tân@rul stat
sovietic, înc@ de la începutul anului
1918, ]inând seama de realit@]ile est
}i central europene, „precau]iile mai
sus men]ionate s-au v@dit }i nece-
sare dar }i pozitive prin prisma ]elu-
lui urm@rit”. Or, în industrie, în alte

sectoare, asemenea precau]ii nu au
fost deloc concepute. Aici s-a mers
direct, na]ionaliz@rile t@ind operativ }i
nemijlocit în „carne vie”. Statul, chiar
}i în aparen]e }i nu doar în esen]@,
din ce în ce mai mult comunist }i
obedient URSS-ului, a pus astfel st@-
pânire pe un complex aparat de pro-
duc]ie. Ceea ce i-a facilitat punerea
imediat în oper@ a unei planific@ri de
tip executiv, ordinativ („la ordin”),
diferit@ cu ceva doar ini]ial de cea
sovietic@, anume doar în m@sura în
care unele instabilit@]i nu permiteau
înc@ o serie de previziuni pe termen
lung (5 – 6 ani), ci doar pe termen
scurt, da la 1 la 3 ani. Industriei gre-
le }i industriei construc]iilor le deve-
niser@, de fapt, pe deplin subordonate,
atât agricultura, cât }i bunurile de con-
suma]ie. Modelul leninist de industri-
alizare, model cu privilegierea efec-
tiv@, expres@ a produc]iei mijloacelor
de produc]ie pentru producerea mij-
loacelor de produc]ie, dar }i cu o
real@ neglijare a produc]iei bunurilor
de consum, se afla deja în stadiul de
aplicare pe drum întins. {i cum era
vorba de ceva nou, f@r@ aparat critic
}i de opozi]ie, iar speran]ele celor
s@raci erau înc@lzite la foc mare,
„democra]iile populare” – cele mai
multe - au reg@sit în 1949, dup@
cum scrie Pierre Thibault, pentru mai
multe din nivelurile de consuma]ie,
pe cele din 1938. Se muncea, prac-
tic, mult }i intens, o propagand@
impus@ anima, pentru deloc pu]ini,
speran]a într-o lume nou@. Se aflau,
parc@ „dup@ perdea”, sutele de mii,
milioane de de]inu]i politici, în ge-
neral proveni]i din fostele clase „ex-
ploatatoare”, din demnitarii vechiului
sistem, dar }i din ]@ranii nesupu}i
colectiviz@rii, din intelectuali }i mun-
citori care î}i vedeau altfel viitorul.
Izolarea fa]@ de lumea vestic@ era cât
se poate de explicit@, de cele mai
multe ori, agresiv@. Protestele Vestu-

lui, adic@ ale celuilalt sistem care
avea }i resurse }i resorturi, se v@-
deau, practic, inexistente, destul de
sterpe ca randament  ...

... Prin decuplarea de c@tre „de-
mocra]iile populare” a vechilor lor in-
stitu]ii politice, economice, sociale, cul-
turale }i recuplarea la tipul sovietic,
prin exterminarea veritabil@ a „cla-
selor posedante” }i prin reducerea
tuturor muncitorilor }i intreprinz@to-
rilor, a comercian]ilor etc, exclusiv la

statutul de salariat, URSS prepara, în
realitate, integrarea profund@ a
statelor din Europa central@ }i de est
în sânul blocului comunist. Un „bloc”
c@ruia îi „asigura”, îi impunea „leader-
ship”-ul }i care trebuia s@ contraba-
lanseze puterea blocului statelor ca-
pitaliste din Europa occidental@ regru-
pate din ce în ce mai strâns }i consis-
tent în jurul Statelor Unite ale Americii.

Construit }i finalizat în etape }i,
în mai multe situa]ii, mai ales ca
r@spuns la ini]iativele americane, inte-
grarea tot mai adânc@ a „democra-
]iilor populare” în blocul comunist se
identific@ prin semnarea unei serii de
tratate bilaterale de alian]@ (1943 -
1948) }i de asisten]@ (1947 - 1948),
asociind statele respective unele cu
altele }i separat, fiecare dintre ele, cu
URSS. A existat }i o proiec]ie în plan
politic, prin creerea, în 1949, a Komin-
form-ului (Biroul de Informare Co-
munist@), institu]ie care a resuscitat,
de fapt, Komintern-ul dizolvat de I.
V. Stalin, în 1943, atunci când marele
leader comunist sovietic încheia alian-
]e cu anglo-saxonii ...

Pentru „a sigila”, din punct de
vedere economic, alian]ele cu „marea
putere ro}ie”, odat@ cu constituirea
}i desf@}urarea activit@]ilor societ@-
]ilor mixte – ungaro, româno, cehos-
lovaco-ruse etc., }i de care am amin-
tit –, se constituie, se înfiin]eaz@, din
25 ianuarie 1949, CAER-ul (Consiliul
de Asisten]@ Economic@ Mutual@-
Reciproc@), „contrapartid@” la planul
Marshall, demarat de americani.
CAER-ul avea drept scop principal
coordonarea politicilor economice ale
statelor din Europa de est }i central@,
dezvoltarea acestor state urmând s@
fie asigurat@ sub controlul tehnicie-
nilor sovietici în cadrul unor planuri
pe termen lung, dup@ 1950, de 5
ani, în general, }i chiar de 6 ani, în

Polonia. Asemenea speciali}ti sovieti-
ci coordonatori, dubla]i de tehnicieni
autohtoni, urm@reau s@ armonizeze
con]inutul programelor de dezvoltare
potrivit principiului „diviziunii socia-
liste a muncii”. Se urm@rea }i se
ob]inea, desigur, o cre}tere conside-
rabil@ a schimburilor intracomuniste,
a}adar în cadrul lag@rului socialist,
dar se amplifica }i dependen]a fiec@-
ruia din statele membre atât fa]@ de
asocia]ii s@i, cât }i fa]@ de leader, fa]@
de Uniunea Sovietic@, aproape sut@
la sut@ din schimburile externe ale
statelor respective fiind concentrate,
limitate astfel. 
... În spe]@, doar URSS-ul dispunea
de o panoplie industrial@ divers@ pen-
tru a-}i asigura independen]a eco-
nomic@, în vreme ce celelalte state
erau direc]ionate doar pentru anumite
segmente. Polonia, de exemplu, „s-a
v@zut” specializat@ în extrac]ia car-
bonifer@ }i siderurgie, Cehoslovacia
în produc]ia de ma}ini grele, Ger-
mania de Est în produse chimice }i
metalurgia de precizie etc. Înc@ de
atunci, României i se rezervase, în
planul industrial, un rol de importan-
]@ secundar@, }i cu prec@dere în agri-
cultur@, de o slab@ productivitate, pro-
duse primare, situa]ie pu]in convena-
bil@ }i economic perdant@ – „foarfe-
cele pre]urilor”. {i cu atât mai mult
din perspectiva comunismului na]io-
nal care, nu peste mul]i ani, va în-
cepe s@-}i ridice capul, într-o etap@ a
dezvolt@rii tot obedient@ fa]@ de teori-
ile comuniste, dar deschis@ unor ren-
tabiliz@ri macro }i micro economice, mult
mai bine personalizat@, ^ntruc$tva su-
perioar@ din punct de vedere eco-
nomic ca structuri }i randament, mai
pu]in reprimatoare fizico-politic, rela-
tiv mai generoas@ din punct de ve-
dere social, cu o deschidere cultu-
ral@ c@tre lume efectiv mai mare...
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Putem spune c@ acest concept atra-

ge aten]ia asupra urm@toarelor aspecte:
- în afaceri pot ap@rea comportamen-
te ilegale;
- aceste comportamente de multe ori
nu sunt incriminate, iar, în m@sura în care
sunt incriminate, autorii nu sunt urm@-
ri]i în justi]ie, nefiind considera]i infrac-
tori în sensul clasic al termenului;
b) cu privire la infractor, E.H. Suther-
land constat@ c@ cei care s@vâr}esc
infrac]iuni în sfera afacerilor sunt, de
regul@, cet@]eni care, prin statutul lor,
sunt deasupra oric@ror suspiciuni. Ei
sunt con}tien]i de caracterul legal ori
ilegal al conduitei lor, dar nu se con-
sider@ infractori, fiind convin}i c@
ra]iunea }i rentabilitatea primeaz@ în
fa]a legii, a regulii. Altfel spus, ei
consider@ c@ au un drept personal în
virtutea pozi]iei sociale pe care au
dobândit-o, de a înc@lca legea;
c) atitudinea societ@]ii fa]@ de crimi-
nalitatea în afaceri 

Starea societ@]ii }i reac]ia sa fa]@
de acest gen de criminalitate deseori
încurajeaz@ pe infractori. În acest sens,
se constat@ c@, în societ@]ile de tip oc-
cidental, scopul principal urm@rit este
reu}ita, succesul social sau financiar.
Chiar dac@ exist@ }i mijloace legale
pentru atingerea acestui scop, nici mij-
loacele ilegale sau imorale nu sunt
excluse, în m@sura în care sunt efi-
ciente. Este, altfel spus, o reactuali-
zare a vechiului principiu machiavelic
"scopul scuz@ mijloacele". 

De cele mai multe ori, crimina-
litatea în sfera afacerilor nu este cu-
noscut@, pentru c@ nu este violent@,
iar când este cunoscut@, de multe
ori, este tratat@ cu indiferen]@. Exist@
chiar admira]ie în plan social pentru
conduc@torii de firme sau societ@]i
descurc@re]i; slujba}ii acestor firme
fiind con}tien]i c@ serviciul lor }i re-
munera]ia depind pân@ la urm@ de suc-
cesul conduc@torului. în fine, în plan
atitudinal, din ce în ce mai evident,
apare mentalitatea c@, pân@ la urm@,

tot ceea ce conteaz@ este banul, iar
cei care reu}esc trebuie aprecia]i in-
diferent de mijloacele utilizate. Potri-
vit acestei mentalit@]i, singurul delinc-
vent este acela care e}ueaz@ în ra-
port cu infrac]iunile care se comit în
sfera afacerilor, nu rareori se ma-
nifest@ solidaritate în general, ori so-
lidaritate de grup. 

În aceast@ ordine de idei, pen-
tru oameni, în general, cel care a co-
mis o infrac]iune economic@, finan-
ciar@ etc. este un om ca }i ei }i
niciodat@ nu poate fi privit }i tratat
ca un criminal clasic (ho], tâlhar sau
uciga}). Solidaritatea este }i mai evi-
dent@ la nivelul anumitor categorii
sociale privilegiate. 

În virtutea acestei solidarit@]i, nu
sunt rare cazurile în care cei care s@-
vâr}esc infrac]iuni obi}nuite (furturi)
produc@toare de pagube mici sunt pe-
depsi]i penal prompt }i exemplar, iar
cei care comit mari fraude economi-
co-sociale beneficiaz@ de tergiversa-
rea procesului, uneori de proceduri
judiciare speciale, care se termin@ cu
sanc]iuni materiale, administrative sau
disciplinare. Acest tratament diferen-
]iat dezvolt@ anomia în plan social }i în-
t@re}te multora sentimentul c@ societa-
tea nu cultiv@, în fapt, idealul de justi]ie.

Tot mai multe guverne sau insti-
tu]ii interna]ionale se preocup@ de cu-
noa}terea acestui fenomen, precum }i
de identificarea unor mijloace eficien-
te de contracarare, con}tiente de exis-
ten]a criminalit@]ii în sfera afacerilor. 

Intensificarea procesului de inte-
grare economic@ }i politic@, la nivel
european, procesul de globalizare ne-
cesit@ o armonizare legislativ@ }i un
efort de cooperare interna]ional@, f@r@
de care nu se poate contracara cri-
minalitatea afacerilor, care nu mai poate
fi oprit@ la frontiere.

În perioada de tranzi]ie dup@ de-
cembrie 1989 }i, mai ales dup@ adop-
tarea Constitu]iei din 1991, în ]ara
noastr@ s-au fixat jaloanele unei tran-
zi]ii de la economia centralizat@ ba-
zat@ aproape exclusiv pe proprietatea
statului asupra mijloacelor de produc-
]ie spre economia social@ de pia]@.

De remarcat c@ deosebit de im-
portante pentru tranzi]ia la o econo-
mie de pia]@ sunt prevederile cuprin-
se în Constitu]ie, în Titlul IV: Econo-
mia }i finan]ele publice, precum }i
cele prev@zute în Titlul II, referitor la
Drepturile, libert@]ile }i îndatoririle
fundamentale.

Astfel, tranzi]ia de la o economie
planificat@, etatist@, la o economie de
pia]@ bazat@ pe libera ini]iativ@ }i pe
proprietatea privat@, este, f@r@ îndo-
ial@, un proces extrem de dificil, care
implic@ resurse, costuri }i sacrificii.
%n termeni elementari, deosebirea în-
tre economia de stat planificat@ }i
economia de pia]@ const@ în princi-
pal, în urm@toarele:
- în sfera propriet@]ii - proprietatea
privat@ are un rol predominant în eco-
nomia de pia]@, în raport cu econo-
mia de stat, centralizat@;
- în economia de pia]@, statul trebuie
s@ asigure libertatea de ini]iativ@ în sfe-
ra produc]iei }i comer]ului }i în alte
domenii, cu excep]ia acelora care în toa-
te ]@rile constituie monopol de stat.

În concluzie, în economia de
pia]@, statul nu mai este juc@tor (ca
în economia de stat planificat@, unde
statul este proprietar, produc@tor,
distribuitor etc.), ci devine arbitru. În
aceast@ nou@ calitate, de arbitru, sta-
tul are în principal obliga]ia de a in-
stitui un cadru juridic simplu }i sta-
bil, în care juc@torii (agen]ii econo-
mici) s@ se întreac@ în mod corect
(concuren]@ loial@) }i s@ se bucure
de rezultatele ob]inute. %n al doilea
rând, statul trebuie s@ vegheze ca
to]i juc@torii s@ respecte regulile jocu-
lui. %ntocmai ca }i în orice compe-
ti]ie, cei care nu respect@ regulile
jocului trebuie prompt sanc]iona]i de
c@tre stat, în func]ie de gravitatea aba-
terilor comise. 

Ob]inerea succesului în compe-
ti]ia economic@ depinde, ca }i în orice
competi]ie sportiv@, de existen]a unor
reguli clare }i de respectarea acesto-
ra de c@tre to]i competitorii.

Perioada grea a tranzi]iei, cos-
turile deosebit de mari, ritmul uneori
lent, alteori for]at, au fost determina-
te de anumite cauze }i au generat nu-
meroase efecte care pot pune în
discu]ie însu}i succesul procesului.

Dintre cauzele care au f@cut tran-
zi]ia mai dificil@ în România decât în alte

]@ri foste socialiste, s-ar putea eviden]ia:
� realitatea social@ ini]ial@ de la care
s-a plecat, în sensul c@ în nici o ]ar@
socialist@ european@ gradul de etatiza-
re al economiei nu a fost realizat într-
o propor]ie similar@ ca în România;
� disolu]ia autorit@]ilor statale, pe fon-
dul schimb@rii prin violen]@ a regi-
mului politic;
� utilizarea nu întotdeauna ra]ional@
a resurselor financiare }i materiale pe
criterii care nu întotdeauna au fost
riguros economice;
� anumit@ indisciplin@ social@ deter-
minat@ de o imposibilitate obiectiv@
de adaptare a oamenilor la o realita-
te nou@ în care fiecare individ sau grup
de indivizi au obliga]ia s@-}i poarte
singuri de grij@ prin renun]area la tu-
tela permanent@ }i atotcuprinz@toare
� a statului privit ca o providen]@;
� lipsa unui cadru legislativ coerent,
stabil }i eficient.

Dintre consecin]ele negative gene-
rate de procesul tranzi]iei, enumer@m:
� transferul ilicit de resurse din pa-
trimoniul public în patrimoniul privat,
fie prin parazitarea regiilor autonome
sau a societ@]ilor comerciale cu capi-
tal de stat, fie prin privatizare frau-
duloas@ a acestora;
� proliferarea fenomenului de corup]ie;
� accentuarea diferen]elor sociale prin
apari]ia unei categorii relativ restrân-
se de îmbog@]i]i, concomitent cu o
pauperizare a unui procent relativ
mare din popula]ia ]@rii, fapt ce sub-
mineaz@ solidaritatea social@.

Reac]ia social@ fa]@ de crimina-
litatea în afaceri este analizat@ atât
din perspectiv@ judiciar@ ca activitate
specific@ desf@}urat@ de autorit@]ile ju-
diciare în scopul identific@rii infrac-
]iunilor }i a celor care le-au s@vâr}it
în vederea tragerii lor la r@spundere
cât }i din perspectiv@ extrajudiciar@
ca activitate a autorit@]ilor executive
(administrative) }i a celor legislative.
Astfel, din punctul de vedere al reac-
]iei judiciare, în Fran]a, spre exem-
plu, se apreciaz@ c@ procentul infrac-
]iunilor din sfera afacerilor care sunt
urm@rite penal reprezint@ 35&, de}i
procentul real al acestui gen de in-
frac]iuni reprezint@ în jur de 66& din
totalul infrac]iunilor. Aceast@ diferen]@
se datoreaz@ unor mecanisme prefe-
ren]iale, cât }i faptului c@ nu ajung la
parchet decât acele cauze în care sanc-

]iunile disciplinare sau administrative
sunt considerate ca fiind prea blânde.

Reac]ia în plan judiciar, adminis-
trativ }i legislativ comport@, de aseme-
nea, anumite particularit@]i, fapt care
a determinat ca, în sfera dreptului
penal, cu prec@dere în partea spe-
cial@ a acestuia, s@ se vorbeasc@ de
dreptul penal al afacerilor.

În doctrina francez@, cei mai
mul]i autori ai unor cursuri de drept
penal al afacerilor admit c@ elemen-
te ale acestei subramuri a dreptului
penal au ap@rut înc@ în secolul XIX.
Pentru G. Gindicelli-Delage, incrimi-
n@rile prev@zute pentru nerespectarea
regimului legal al impozitelor, ori a
regimului juridic al produselor ali-
mentare, sau în leg@tur@ cu regle-
ment@rile în materia vânz@rilor (inter-
zicerea stoc@rii de produse în scopul
cre}terii pre]urilor), sau în leg@tur@ cu
regimul juridic al organiza]iilor profe-
sionale, reprezint@ tot atâtea elemen-
te care stau la baza unui drept penal
al afacerilor. 

În ceea ce prive}te reac]ia auto-
rit@]ilor administrative, în cele mai multe
]@ri, procentul de infrac]iuni din sfera
afacerilor denun]at autorit@]ilor judi-
ciare este extrem de mic. În Fran]a,
spre exemplu, doar 10& din infrac-
]iunile de evaziune fiscal@ sunt des-
coperite de administra]iile financiare
}i doar 2& din infrac]iunile vamale
sunt denun]ate de administra]ia va-
mal@. Concluzia ar fi c@ administra]ia
vamal@ prefer@ "tranzac]ia".

În ceea ce prive}te reac]ia legis-
lativ@, se constat@ un paradox atât în
]ara noastr@, cât }i în alte ]@ri. Pe de
o parte, asist@m la o multiplicare a
faptelor incriminate, ca o reac]ie a
con}tientiz@rii necesit@]ii de reprima-
re a criminalit@]ii în afaceri, iar, pe de
alt@ parte, multitudinea incrimin@rilor
în domeniul afacerilor are }i un efect
perfid, în sensul c@ în con}tiin]a opi-
niei publice se formeaz@ un decalaj
în privin]a percep]iei. 

Se concluzioneaz@ c@ fenomenul
de criminalitate în sfera afacerilor
este un domeniu specific al crimina-
lit@]ii }i are particularit@]i specifice.
Dimensiunea acestui fenomen, ca }i
dinamica sa eviden]iaz@ o etiologie
specific@. În situa]ii de criz@ econo-
mic@ }i social@, fenomenul criminali-
t@]ii în sfera afacerilor se amplific@.
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Criminalitatea în afaceri din perspectiva 
studiilor criminologice

drd. Maria POPA



Vineri, 7 martie, a avut loc, la Si-
biu, Adunarea General@ Extraordinar@
a Ac]ionarilor S.C. BMFM S.A. În ca-
drul AGEA, s-a hot@rât majorarea ca-
pitalului social al SC Bursa Monetar
Financiar@ }i de M@rfuri SA Sibiu, cu
suma de 14.653.600 lei, de la
7.326.800 lei la 21.980.400 lei, prin
emisiunea unui num@r de 73.268
ac]iuni noi cu valoare nominal@ de
200 lei/ac]iune, în schimbul aportului
în numerar. Majorarea de capital
social va fi efectuat@ astfel: 
a) ac]iunile nou emise vor fi oferite
spre subscriere, la pre]ul de 200
lei/ac]iune, ac]ionarilor existen]i la
data de referin]@ a }edin]ei Adun@rii
Generale Extraordinare a Ac]ionarilor,
respectiv 29 februarie 2008, propor-
]ional cu num@rul ac]iunilor pe care
le posed@ la aceast@ dat@. Termenul
acordat pentru exercitarea dreptului
de preferin]@ al ac]ionarilor este de o
lun@ de la data public@rii hot@rârii de
majorare a capitalului social în Mo-
nitorul Oficial. În momentul transmi-
terii c@tre SC Bursa Monetar Finan-
ciar@ }i de M@rfuri SA Sibiu, a for-
mularelor de subscriere, ac]ionarii vor
prezenta dovada pl@]ii ac]iunilor sub-
scrise; 

b) în termen de o s@pt@mân@ de la
încheierea termenului de exercitare a
dreptului de preferin]@, se va publica
un anun] cu privire la num@rul ac-
]iunilor r@mase nesubscrise în ziarul
“Bursa”, anun] ce va fi publicat }i pe
site-ul societ@]ii www.sibex.ro }i va fi
transmis }i ac]ionarilor care }i-au exer-
citat dreptul de preferin]@, prin fax; 
c) dup@ expirarea termenului de o
s@pt@mân@, prev@zut la punctul b, în
termen de 15 zile calendaristice, ac-
]iunile r@mase nesubscrise vor fi ofe-
rite spre subscriere atât ac]ionarilor
care }i-au exercitat dreptul de pre-
ferin]@, cât }i ter]elor persoane, la
pre]ul de 1700 lei/ ac]iune (din care
prim@ de emisiune de 1500 lei/
ac]iune }i valoarea nominal@ 200 lei/
ac]iune). În caz de suprasubscriere,
alocarea ac]iunilor se va face pro-rata;
d) ac]iunile r@mase nesubscrise }i
nepl@tite vor fi anulate. In AGEA, s-a
mai hot@rât mandatarea Consiliului de
Administra]ie al S.C. BMFM S.A. cu
îndeplinirea formalit@]ilor prev@zute
de legisla]ia în vigoare }i de actul
constitutiv, pentru aducerea la înde-
plinire a hot@rârii de majorare a ca-
pitalului social (actualizarea Actului
Constitutiv cu privire la capitalul so-
cial majorat, semnarea tuturor hot@-
rârilor }i actelor necesare pentru fi-
nalizarea opera]iunii de majorare a
capitalului social aprobate de c@tre
ac]ionari, înregistrarea capitalului so-
cial astfel majorat la toate institu]iile
abilitate). O alt@ hot@râre a fost mo-
dificarea Actului constitutiv al socie-
t@]ii, în conformitate cu dispozi]iile
Ordinului Institutului Na]ional de Sta-
tistic@ nr. 337, din 20 aprilie 2007,
privind actualizarea Clasific@rii acti-
vit@]ilor din economia na]ional@ –
CAEN, precum }i mandatarea pre}e-
dintelui Consiliului de Administra]ie,
dl. Teodor Ancu]a, cu semnarea Ac-
tului Constitutiv actualizat }i cu efec-
tuarea tuturor formalit@]ilor prev@zute
de legisla]ia în vigoare pentru du-

cerea la îndeplinire a hot@rârilor
adun@rii generale extraordinare. De
asemenea, s-a aprobat modificarea
programului de tranzac]ionare pe pia-
]a reglementat@ de instrumente finan-
ciare derivate administrat@ de SC
BMFM SA. Prin urmare, programul
de tranzac]ionare al Sibex se va pre-
lungi pân@ la ora 17,15. Noul pro-
gram va deveni func]ional de la data
de 1 aprilie 2008. Toate punctele au
fost aprobate cu majoritate de voturi. 

Cre}te interesul 
pentru scaden]a iunie 

În ceea ce prive}te tranzac]iile
de pe pia]a Sibex, s@pt@mâna în curs
a debutat cu pre]uri pe verde, pentru
majoritatea derivatelor ce au ca ac-
tive suport ac]iuni. Lucrurile au fost
diferite în pia]a derivatelor leu/euro,
unde moneda unic@ a evoluat pe
sc@dere. Volatilitatea a fost una în
limitele a 4-6 bani pentru cele mai
lichide produse, men]inerea acesteia
la valori sc@zute fiind unul din fac-
torii intensit@]ii mai reduse a trans-
ferurilor, comparativ cu }edin]a de
vineri. Lichiditatea a atins, totu}i, un
nivel bun, raportat la condi]iile pie]ei,
fiind încheiate 10.810 contracte cu o
valoare de 31,6 milioane lei. Remar-
cabil a fost, în situa]ia dat@, apetitul
investitorilor pentru deschiderea de
noi pozi]ii futures. Pe parcursul }e-
din]ei, totalul acestora a urcat peste
pragul de 65.000 pentru, ca la în-
chidere s@ se stabilizeze la 64.906,
cu 3000 mai mare fa]@ de nivelul
anterior. Cu 6388 contracte, DESIF 2
}i-au t@iat din nou partea leului, fiind
cele mai lichide. Cu 4136 contracte,
DESIF 5 au ocupat locul secund. Pe
derivatele Ron/Euro, au fost încheiate
95 contracte, acestea ocupând locul
trei în top. 

{edin]a de mar]i a prilejuit in-
vestitorilor futures s@ încheie tran-
zac]ii pe 23 pie]e, incluzând sectorul

derivatelor pe ac]iuni, cel al deri-
vatelor pe cursurile valutare, respec-
tiv pia]a aurului. Chiar dac@ nivelul
de lichiditate nu este la fel de ridicat
pe toate acestea, situa]ia ilustreaz@
diversitatea orient@rilor }i strategiilor
}i justific@ existen]a unei palete largi
de produse. Raportat efectiv la tran-
zac]ionare s-a putut observa c@, în
prima parte a zilei, sesiunea a fost
una dominat@ de expectativ@, pentru
ca în partea a doua intensitatea s@
creasc@ }i pe fondul }tirilor de peste
ocean unde FED }i-a manifestat in-
ten]ia de a aplica o politic@ de impul-
sionare a lichidit@]ii pie]ei, printr-un
program de împrumuturi la termen.
Prin urmare, lichiditatea pie]ei sibiene
a crescut fa]@ de luni, la finalul zilei
volumul fiind de 13.310 contracte cu
o valoare de 39,84 milioane lei. Pe
segmentul derivatelor pe aur, }edin]a
în discu]ie a prilejuit tranzac]ionarea
în premier@ a derivatelor SIBGOLD
iunie, uncia de aur fiind cotat@ la
980 dolari. DESIF 2 }i-au consolidat
pozi]ia în clasamentul de lichiditate cu
7688 contracte. DESIF 5 au secondat
liderul cu un volum de 5424 con-
tracte. Ca }i în cazul DESIF 2, }i pen-
tru DESIF 5, s-a remarcat lichiditatea
ridicat@ de pe scaden]a iunie, unde
s-a dep@}it mia de contracte, apro-
pierea rapid@ a termenului martie
spunându-}i cuvântul în acest sens. 

Sesiunea de miercuri a fost ca-
racterizat@ de o volatilitate mult ridi-
cat@ fa]@ de }edin]ele anterioare,
reflectat@ de volumul transferurilor.
Au fost încheiate aproape 2400 de
tranzac]ii, totalizând 14.390 contracte,
cu o valoare echivalent@ a 43,4 mi-
lioane lei. Pre]urile futures au avut o
evolu]ie interesant@ remarcându-se
schimb@rile de direc]ie, „gustate” din
plin de speculatorii intra-day. Astfel,
dup@ ce majoritatea derivatelor s-au
aflat pe cre}tere mai bine de jum@-
tate din ziua de tranzac]ionare, aces-
tea au revenit în a doua parte pe

sc@dere, direc]ie care a dat, cu mici
excep]ii, imaginea de la final. „Cu-
loarele pre]urilor le-au permis specu-
latorilor de o zi s@-}i extind@ terenul
de manevr@ }i s@ ob]in@ rezultatele
bune. În plus, cre}terile din prima
parte a }edin]ei au fost suficiente ca
unii longeri care au prins minimele
de mar]i }i maximele de miercuri s@-
}i marcheze profitul, reorientându-se
apoi dup@ direc]ia pie]ei”, a declarat
un broker. Segmentul SIF nu a fost
detronat, nici de aceast@ dat@, din
topul preferin]elor, impunându-se
DESIF 2 cu 8688 contracte. Dintre
acestea, peste 7500 s-au îndreptat
c@tre scaden]a martie. Chiar dac@
scaden]a scurt@ este înc@ favorita
investitorilor, s-a putut observa cre}-
terea interesului pentru scaden]a
iunie, care a beneficiat de aproape
1100 contracte DESIF 2. La DESIF 5
au atras 5442 contracte, }i au ocu-
pat locul secund în top. Pentru
finalul lunii, au fost încheiate 4031
contracte DESIF 5 închizând în sta-
]ionare la 3,33 lei. Cre}terea inten-
sit@]ii pe scaden]a din var@ a fost
vizibil@ }i pe DESIF 5 prin cele 1229
contracte încheiate. La închidere
DESIF 5 iunie valorau 3,5099 lei, în
sc@dere cu 1,01 bani. Locul trei a
revenit derivatelor RON/EURO cu un
total de 74 contracte, majoritatea pe
scaden]a septembrie, unde s-a sim]it
din nou prezen]a market maker-ului. 
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În acest climat, ie}irea rapid@ a

investitorilor de pe dolar, a}a cum se
anticipeaz@, poate duce la o pr@bu}ire
a dolarului, ca }i cum actuala cota]ie
nu ar fi una extrem de grav@ }i pe-
riculoas@ pentru tot ce înseamn@ pre-
dictibilitate }i echilibru. Suportul real,
îns@, al acestei devaloriz@ri are un
puternic suport real în evolu]ia eco-
nomiei americane. Poate nu direct
propor]ional, poate chiar exagerat,
dar primele semne mai consistente
de recesiune se fac simi]ite. O sc@-
dere a cererii interne pe pia]a ame-
rican@ a fost interpretat@, recent, ca un
prim-pas care va duce la cre}terea
somjului }i de aici toate marile pro-
bleme macroeconomice au, într-un
scenariu pesimist, câmp deschis.
Aceste evolu]ii agitate au dus toate
b@ncile centrale la concluzia c@ inter-
ven]iile izolate - cum a fost infuzia a
200 mld de dolari în economie - nu
mai pot fi eficiente. Interven]ii coor-
donate, pare s@ fie noua strategie,
dar cât succes poate avea }i acestea.

În fond, pe mecanismul dobânzilor,
lucrurile sunt foarte complicate. Banca
Japonei are deja o dobând@ de doar
0,5& }i, de ani de zile, dobânzile au
fost în jurul acestei valori, f@r@ s@
poate determina un nou dinamism al
economiei, care e mai mult depen-
dent@ de exporturile spre SUA. Ex-
porturi care sunt tot mai scumpe În
Europa, banca central@ nu vrea s@
ri}te împotriva infla]iei }i ]ine dobân-
da la 4 la sut@, de}i un pas mai mic
ar fi un semn pentru temperarea
cre}terii euro în raport cu dolarul,
pas care, pe termen mediu, ar putea
veni în favoarea exproturilor }i eco-
nomiei europene. Dar asta, pe ter-
men lung. B@t@lia Bancii Centrale de
la Frankfurt este îns@ prea aproape }i
miza prea mare, pentru a pierde
vreun moment. A}a c@ dobânda st@
la 4& }i euro tare. În cazul FED,
dobânda la dolar ar putea face dife-
ren]a. FED consider@ c@ doar o
dobând@ mic@ poate opri recesiunea
}i atunci nu m@re}te dobânda, de-
abia coborât@ la 3 procente. Dar, în
aceste condi]ii, în care fiecare banc@
central@ urm@re}te un alt interes pro-
priu, actuala situa]ie se perpetueaz@,

pân@ când, într-un scenariu optimist,
economia american@ va începe s@
creasc@, tr@gând dupa ea }i pe cea
japonez@, iar infla]ia în Europa nu va
trece semnificativ de 2 procente.
Pân@ atunci, dac@ va veni acest sce-
nariu pozitiv, dolarul va fi t@v@lit pe
jos de toate valutele }i r@ul, adic@
dezechilibre greu de surmontat, va fi
deja produs. {i acestea sunt primele
consecin]e alte unei situa]ii care de-
termin@, odat@ cu apari]ia dolarului
slab, a petrolului scump, mult mai
scump de 110 dolari pe baril }i al
aurului fierbinte la peste 1000 de
dolari. Aici nu vorbim de conversii
atât de direct propor]ionale cu evo-
lu]iile monetare, ci mai mult de ten-
din]e care se manifest@ prin cre}teri
nominale, dar }i reale, de pre]uri. Vor
putea bancile centrale s@-}i amor-
tizeze interesele particulare, pentru a
vedea interesul comun? Cine va face
primul pas? {i, mai ales, când? Sau
dolarul, o moned@ oarecare, este
noua realitate a economiei mondiale
cu care va trebui s@ ne obi}nuim.
Pân@ în var@, o clarificare în acest
sens va fi necesar@. 

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

Bursa din Sibiu î}i majoreaz@ capitalul social 
la 6 milioane de euro

Va ajunge dolarul o moned@ oarecare?
Dan SUCIU
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Spectacol feeric la lansarea navetei Endeavour

Ce poate vinde online un pro-
duc@tor de ^mbr@c@minte? Produsele
care se v$nd cel mai bine sunt cele de
lenjerie, dar num@rul de tranzac]ii lunare
este sc@zut ^n compara]ie cu alte tipuri
de produse, c$nd vine vorba de plat@
online prin card, constat@ Sorana Kunst,
director de marketing ̂ n cadrul integra-
torului de pl@]i online Gecad ePayment.
"Deocamdat@, sunt destul de pu]ine ma-
gazine virtuale de haine, iar num@rul de
tranzac]ii este mic. Din totalul celor care
tranzac]ioneaz@ prin ePayment, sub 1&
v$nd confec]ii online", precizeaz@ Sorana
Kunst. Cei care se ocup@ cu v$nzarea
de haine pe site-uri raporteaz@ drept
^ncas@ri anuale sume de ordinul c$torva
zeci de mii de euro. Or, pia]a total@ de
comer] online ar putea ajunge, anul aces-
ta, la aproximativ 200 de milioane de
euro, ^n cre}tere cu aproximativ 400&
fa]@ de anul trecut, conform unor esti-
m@ri anterioare ale lui Marius Ghenea,
pre}edintele FitDistribution, de]in@toarea
platformei de comer] online PCFun.

Viitorul pare, ^ns@, promi]@tor. %n
vreme ce majoritatea estim@rilor sus]in
c@ pia]a de fashion clasic@, estimat@ la
2,2 miliarde de euro, nu va avea cre}teri
mai mari de 30& fa]@ de anul trecut,
cea online ar putea cre}te cu mult mai
mult. "E greu de f@cut acum o estimare
a pia]ei de comer] online de haine ^n
Rom$nia, dar cu siguran]@, peste doi ani,
va fi de cel pu]in trei ori mai mare dec$t

acum }i va cre}te mult mai rapid dec$t
segmentul IT&C", crede Marius Ciocan,
directorul general al FunGift, companie
ce a deschis luna trecut@ un magazin
online de haine casual pentru femei,
b@rba]i }i copii, importate din UE. Ma-
gazinul, denumit CasualWear, promite s@ li-
vreze marfa ̂n 24 de ore, oriunde ̂n ]ar@.

De ce multe dintre brandurile locale
evit@ comer]ul online? "Pentru c@ se mul-
]umesc cu produc]ia }i distribu]ia. V$n-
zarea cu am@nuntul presupune pentru
mul]i un raport negativ ̂ntre efort }i pro-
fit", afirm@ Ciocan, ^ncrez@tor ^ns@ c@
lucrurile vor evolua }i ̂n Rom$nia la fel
ca ^n SUA, unde, anul trecut, volumul
v$nz@rilor online de haine }i accesorii
l-a dep@}it pentru prima dat@ pe cel al
computerelor – 18,3 miliarde de euro,
fa]@ de 17,2 miliarde de euro, conform
eMarketer. "Acest lucru se va ^nt$mpla,
probabil, }i ̂ n Rom$nia urm@torilor ani.
{i vreau ca atunci s@ am cel mai cunos-
cut magazin online de haine casual",
adaug@ Ciocan. Cu un magazin online
de cadouri }i unul de flori, FunGift a
v$ndut anul trecut de 40.000 de euro.
Ad@ug$nd acum }i unul de haine, Ciocan
sper@ s@ aib@ la sf$r}itul acestui an
v$nz@ri de peste 100.000 de euro. Pentru
2008, o estimare optimist@ ar tinde chiar
spre jum@tate de milion de euro, av$nd
^n vedere c@ FunGift are ̂ n plan s@ mai
lanseze ^nc@ trei magazine virtuale. 

La aproape o lun@ de la lansare,
CasualWear.ro num@r@ 33 de comenzi.
E mult sau e pu]in? Pentru un magazin

nou, f@r@ istoric, este ̂ncurajator, consi-
der@ M@d@lin Matica, directorul pentru
opera]iuni europene al integratorului de
pl@]i online DotCommerce. }inta vizat@
de directorul FunGift este de 1.000 de
comenzi ^n primul an de func]ionare }i
o contribu]ie de 30& a comer]ului cu
haine la cifra de afaceri a FunGift. "Nu
este o ]int@ imposibil de atins. Vectorul
de cre}tere la capitolul haine }i accesorii
online este oricum foarte mare, av$nd
^n vedere c@ ^n alte industrii cre}terea
este de 15-10& pe an", este de p@rere
M@d@lin Matica.

CasualWear.ro nu este deocamdat@
un proiect care aduce profit, ]ine s@ pre-
cizeze Ciocan, iar cei peste 5.000 de
euro cheltui]i aproape ^n totalitate pe
stocul de marf@ nu vor fi amortiza]i prea
cur$nd. La aceast@ sum@, se adaug@ cei
2.000 de euro - costul proiectului. "Avem
avantajul c@ ne lucr@m singuri proiectele
prin Creative-Design.ro, care este firma
noastr@ de dezvoltare web", spune Cio-
can. Legat de administrarea magazinu-
lui, ^n aceast@ faz@ un singur om se
ocup@ de el, platforma fiind astfel con-
ceput@ ^nc$t ^i permite administratoru-
lui de magazin procesarea unei comen-
zi ̂n dou@ sau trei minute, incluz$nd aici
facturile fiscale }i chitan]ele, documen-
tul de expediere, etichetele de livrare. 

Avantajul cump@r@turilor pe Internet
fa]@ de o expedi]ie prin magazine const@
^n posibilitatea de a compara ̂n timp real
produsele pentru a alege cea mai bun@
ofert@ de pre] sau cea mai la ̂ndem$n@
modalitate de livrare. %n schimb, ̂n cazul
achizi]iilor pe Internet exist@ o ̂nt$rziere
^ntre momentul ^n care cumperi }i li-
vrarea propriu-zis@. Principala problem@
a acestei industrii ar fi ^ns@ c@ ^n Ro-
m$nia nu sunt ̂nc@ prea mul]i utilizatori
de Internet – ̂ n jur de 5 milioane dup@
o estimare pesimist@, peste 6 ̂ntr-o esti-
mare optimist@ (ministrul comunica]iilor
consider@ c@ anul acesta vom ajunge
la 7 milioane). Dar din aceast@ cifr@, con-
siderat@ ca indicator al unei pie]e po-

ten]iale, oricum trebuie t@iat, pentru c@
mul]i nu au ^ncredere ^n sistemele de
comand@ sau plat@ online. Iar cei care
cump@r@ cheltuiesc ^n general sume
mici, care dep@}esc cu greu nivelul de
100 de euro. Pe zona de fashion, val-
oarea medie a unui co} de cump@r@turi
ajunge la 120 de euro pe comand@,
estimeaz@ M@d@lin Matica de la DotCom-
merce - dar cifra are relevan]@ relativ@,
pentru c@ achizi]iile nu se fac neap@rat
pe Internetul rom$nesc. %n plus, comer]ul
electronic, mai ales cu haine, are handi-
capul c@ nu permite clientului s@ ̂ncerce
marfa, s@ vad@ dac@ i se potrive}te.
Oamenii simt nevoia "s@ vad@ produse-
le, s@ le pip@ie, }i mai ales s@ le
probeze", spune Sorana Kunst. 

{i exist@, ̂ntr-adev@r, companii care
recunosc deschis c@ nu sunt interesate
de Internet, pentru c@ nu-l consider@ via-
bil ca teren pentru afacerile lor. Directorul
general al companiei Staff Colection, care
de]ine marca House of Art }i opereaz@
lan]ul de magazine cu acela}i nume, nu
crede c@ magazinele virtuale le pot
^nlocui pe cele clasice. Olivera Mihet
adaug@ c@ nici nu are timp s@ se g$n-
deasc@ la v$nz@rile online, pentru c@
urmeaz@ ca, p$n@ la sf$r}itul anului, s@
fie deschise }ase magazine "reale", cu

suprafe]e ^ntre 200 }i 500 de metri
p@tra]i - la T$rgu-Mure}, Alba-Iulia,
Bac@u (dou@), Constan]a }i la Bucure}ti,
^n Cotroceni Park (acesta din urm@ va
avea 600 mp). %n total, re]eaua House
of Art num@r@ acum 50 de magazine,
iar obiectivul fixat pentru anul viitor este
s@ ajung@ la 100. Extinderea va costa ̂n
total p$n@ la cinci milioane de euro. Cu
o cifr@ de afaceri de 32 de milioane de
lei (9,6 mil. euro), dup@ prima jum@tate
a anului ̂n curs, ̂n cre}tere cu 15& fa]@
de perioada corespunz@toare a anului
trecut, Staff Collection sper@ s@ ^ncheie
anul cu v$nz@ri de 70 de milioane de lei
(21 mil. euro).  

A}adar, nu pentru to]i produc@torii
}i retailerii locali de fashion exist@ argu-
mente pentru deschiderea unui magazin
virtual. Dac@ e s@-l credem ^ns@ pe
Marius Ciocan de la FunGift, pe o pia]@
^n cre}tere, pionierii vor avea un atu,
deoarece clientela pe care }i-o vor forma
acum va fi decisiv@ pentru confruntarea
cu concuren]a. Iar cine vrea s@ }tie
^ncotro merge pia]a nu trebuie dec$t s@
studieze comportamentul adolescen]ilor
}i al tinerilor }i febrilele lor discu]ii online
despre cum, c$t }i de unde ̂}i cump@r@
haine de pe Internet.

Articol preluat din BUSINESS Magazin

Ileana ILIE

Cabin@ de prob@ n-avem (II)
Hainele, pantofii }i accesoriile nu ajung acum nici la 1% din totalul v$nz@rilor online din Rom$nia. Peste
doi-trei ani, ^ns@, oamenii din pia]@ sus]in c@ ^mbr@c@mintea are }anse s@ ajung@ mai popular@ printre
cump@r@torii online dec$t gadgeturile, computerele sau aplica]iile software, adic@ produsele care la ora
actual@ se v$nd cel mai bine prin Internet. 

Plusuri

@ Economie de timp }i bani
@ Reduceri uneori substan]iale de pre]
@ Calitatea produselor 

Minusuri

@ Nevoia de a pip@i }i proba marfa
@ Clien]i pu]ini }i probleme cu plata
@ Teama c@ pl@te}ti }i nu prime}ti

%n afar@ de avantajele }i dezavantajele comune ^n shoppingul online,
ideea de comer] electronic cu ^mbr@c@minte ^nt$mpin@ reticen]@ }i din cauza
imposibilit@]ii de a proba hainele cump@rate online.
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