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Exist@ trei semnale contradictorii despre multi-
na]ionalele din Rom$nia. Trei semnale, dar o sin-
gur@ concluzie. Pentru c@ oricum am ^ntoarce
lucrurile, oricum am avansa }i, oricum am
^ntoarce evenimentele, aceste situa]ii impun o
concluzie: epoca de aur a multina]ionalelor care
au f@cut bani u}or ^n Rom$nia a trecut. Dar, mai
^nt$i, faptele. Cele bune! Nokia a deschis, ^n
urm@ cu c$teva s@pt@m$ni, cea mai controversat@
fabric@ din Rom$nia, fabrica de la Jucu, unde s-a
transferat ceva din structura de produc]ie de la
o fabric@ din Germania, cu scandal imens }i poli-
tizarea unei decizii economice. Nokia a ales
Rom$nia, ^n detrimentul Poloniei, mai ales pen-
tru argumentul legat de costurile de produc]ie.
La salarii, se reduce ^n bun@ m@sur@ argumentul
investi]iei }i aici Rom$nia este ^nc@ foarte com-
petitiv@. A fost }i mai mult! %ntreba]ii pe cei de
la Renault, care au mizat enorm pe acest argu-
ment atunci c$nd, la ^nceputul anilor 2000, au
^ncercat s@ duc@ Dacia pe profit. Au reu}it ^n
2005, f@r@ s@ dea mul]i oameni afar@, men]in$nd
^ns@ salariile la niveluri incredibile pentru Europa
de Vest, chiar dac@ rezonabile pentru Rom$nia.
{i, tocmai din acest motiv al salariilor, are loc,
^n aceste zile, una din cele mai serioase greve
cu care s-a confruntat o multina]ional@ ^n
Rom$nia, o greva care aduce c$teva milioane de
euro pierdere zilnic@ pentru Dacia. 

Roma 
}i

Tziganii

În România, prima reglementare
ampl@ a falimentului a fost efec-
tuat@ în Codul comercial român
din 1887. Dincolo de aspec tele
juridice, legate de reglementarea
falimentului }i insolven]ei,
particu larit@]ile falimentului în
Ro mânia sunt strâns legate de
stadiul reformei economice.
Analiza situa]iilor de faliment
înregistrate în perioada 2003 –
2005 arat@ c@ în România rata

falimentelor este de 0,9% din totalul  firmelor active pe
pia]@. Astfel, conform informa]iilor furnizate de Registrul
Comer]ului, în anul 2003, s-a înregistrat un num@r de 3944
de cazuri de faliment din totalul celor 363.090 companii
care au depus bilan]uri, în 2004, un num@r de 3982 de
fali mente la 410.514 societ@]i active, iar în 2005, num@rul
de falimente aproape s-a dublat.
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%n acest an, 2008, comemor@m 120 de ani
de la stingerea din via]@ a celui ce a fost
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, un om mare
care a marcat, prin g$ndire }i faptele sale,
nu doar secolul al XIX-lea ^n care a tr@it
(1818-1888), ci }i secolul urm@tor, pe urm@
secolul de acum }i, probabil, ^nc@ mult
timp de aici ^nainte. Dar, cine a fost acest
german care, prin ceea ce a f@cut, a con-
trazis }i contrazice cu fermitate acea cele-

br@ butad@ a lui Alexandre Dumas, dup@
care ”^n general, nu cerem sfaturi, dec$t
pentru a nu le urma. Iar, dac@ le urm@m,
pentru a le repro}a celor care ni le-au
dat...” Oare? Nici vorb@. Ideile, concep]ia lui
Raiffeisen – }i sunt al]i numero}i savan]i }i
cercet@tori - britanici, germani, francezi,
itali eni, belgieni, rom$ni etc., afla]i ^n pozi]ii
asem@n@toare - au deschis, realmente, ^n
zona at$t de sensibil@ a atitudinilor }i ges-
ticii economice, orizonturi noi. Z@ri luminate
de ceea ce avem mai bun ̂n noi, de munc@,
inteligen]@ }i grij@ fa]@ de aproape, de grij@
fa]@ de noi prin grij@ fa]@ de aproape, de
grij@ fa]@ de aproape prin grij@ fa]@ de noi. 

continuare ^n pagina 4

F.W. Raiffeisen sau for]a solidarit@]ii cooperative
Dan POPESCU
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Falimentul - barometru
al maturit@]ii

economiei de pia]@ (II)

A trecut }i summit-ul NATO, l@s$nd ^n urma lui un Bucure}ti }i
o Rom$nia cople}ite de problemele m@runte nesf$r}ite }i aga -
sante ale vie]ii cotidiene: haos rutier, aglomera]ii }i cozi, scum-
piri, r@ut@]i, nedrept@]i, bog@]ie pe spr$ncean@ }i s@r@cie
nedreapt@.
La nivel global }i strategic NATO, }i-a f@cut datoria pe c$t a
putut }i la aceast@ a 59-a aniversare: ne-a f@cut imagine, m@car
at$ta c$t s@ nu se mai confunde Budapesta cu capitala Rom$niei,
ne-a promis scutul antirachet@ ^n Europa }i, eventual, rela]ii mai
bune cu Rusia, a ob]inut extinderea spre Balcani }i i-a ^nc@rcat
de speran]e pe cei din Ucraina }i Georgia, a asigurat
Afganistanul c@-l va mai tutela, c$t o fi nevoie.
Toate bune }i frumoase, dar ^ntrebarea este c$t de mult ^i intere-
seaz@, pe nec@ji]ii Rom$niei }i ai Mapamondului, toate aceste
probleme strategice globale? În ce m@sur@ proiectele ambi]ioase
ale mai-marilor lumii coincid cu speran]ele omului de r$nd, fie
el din America sau din Papua - Noua Guinee? Pentru c@ este
inadmisibil s@ nu se ]in@ cont c@ statele care alc@tuiesc NATO
– 26 de ]@ri aliate, dar }i 23 de ]@ri ale Parteneriatului pentru
Pace – formeaz@ un conglomerat pe de o parte foarte important
pentru economia mondial@, }i extrem de eterogen pe de alt@
parte, cu ]@ri mari puteri economice, dar }i cu aspirante la statu-
tul de ]@ri emergente sau s@race de-a dreptul. Declarativ, ^ntr-un
asemenea peisaj complex, Alian]a func]ioneaz@ pe principiul con-
form c@reia securitatea fiec@rui membru depinde de securitatea
celorlal]i. Dar, putem reduce totul doar la securitatea militar@?

continuare ^n pagina 5

Lumea, cu problemele ei lume}ti,
dup@ summit-ul NATO

Ve}ti proaste
pentru multina]ionale:

Epoca 
salariilor mici
s-a ^ncheiat!

Emil DAVID

Sydney - sub efectele “Orei P@m$ntului”

Silvia M~RGINEAN

Dan Suciu

Eugen Iord@nescu
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Aproape 10 milioane de milionari ^n
dolari

%n fiecare an, ^ncep$nd cu 1996,
societ@]ile Merryl Linch }i Capgemini
public@ un raport despre bog@]ia
mondial@, World Wealth Report. Se
contabilizeaz@, astfel, num@rul a ceea
ce societ@]ile respective numesc
HNWI, adic@ High Net Worth Indivi -
duals, mai simplu: boga]ii. Un HNWI
este o persoan@ av$nd un patrimoniu
financiar de cel pu]in 1 milion de
dolari, ^n plus fa]@ de valoarea
re}edin]ei principale. %ncep$nd cu 30
de milioane de dolari, persoana se
consider@ a fi un ultra HNWI. %n
2006, 9,5 milioane de milionari ^n
dolari (cu 8,3& mai mult dec$t ^n
2005) ^}i ^mp@r]eau 37.200 miliarde
de dolari (cu 11,4& mai mult dec$t
^n 2005). Fran]a num@ra 389.260. Se
pot identifica }i 94.970 ultra HNWI
^n lume, cu 11,3 & mai mult dec$t
^n 2005. Aproximativ o treime (3,2
milioane) dintre ace}ti boga]i tr@iesc
^n America, o alt@ mic@ treime (2,9
milioane) tr@ie}te ^n Europa. Asia, cu
2,6 milioane de HNWI, ajunge pro-
gresiv din urm@ Vechiul Continent.
Africa num@r@ „doar” 100.000 de
milionari. %n 2006, ]@rile care au
cunoscut cea mai puternic@ cre}tere
relativ@ de milionari au fost
Singapore (67.000 HNWI, +21,2 &)
}i India (100.000, +20,5 &), urmate
de Indonezia (20.000, +16 &) }i
Rusia (119. 000, +15,5 &). %n
acela}i an, HNWI au utilizat 285 de
miliarde de dolari ^n scopuri

filantropice. %n ceea ce prive}te
viitorul, raportul prevede o cre}tere a
bog@]iilor de]inute de mari le averi de
ordinul a 6,8 & pe an, ajung$nd s@
dep@}easc@ 51. 600 miliarde de
dolari, la orizontul anului 2011.

Aproape 1.000 de miliardari

Revista Forbes stabile}te, ^n fiecare
an, palmaresul mondial al celor mai
mari averi (cel pu]in un miliard de
dolari). 2007 a fost un record, cu
946 miliardari identifica]i. 178 sunt
noi veni]i ^n palmares, ^n r$ndul
c@rora reg@sim 19 ru}i, 14 indieni,
13 chinezi }i 10 spanioli. Anul tre-
cut, dou@ treimi dintre miliardari s-
au ^mbog@]it, 17 & au s@r@cit, 32 }i-
au v@zut nivelul averii trec$nd dinco-
lo de un miliard de dolari. Totalul
cumulat al averii miliardarilor atinge
acum 3.500 de miliarde (cu 900 de
miliarde mai mult dec$t ^n 2006), fie
o medie de 3,7 miliarde pe individ.
60 & dintre ace}ti miliardari }i-au
realizat singuri averea, iar 40 & sunt
mo}tenitori. %n acest moment, sunt
53 de miliardari ru}i, 36 indieni }i 20
chinezi. Fran]a num@r@ 15 miliardari,
printre care Bernard Arnault (26 mil-
iarde, locul 7 mondial), Liliane
Bettencourt (20,7 miliarde, locul 12),
François Pinault (14,5 miliarde, locul
34).

S.U.A. – o ]ar@ a banilor

%n America, boga]ii sunt at$t de
numero}i – }i at$t de boga]i! – c@ci
tind s@ tr@iasc@ ^ntr-o lume aparte, o
na]iune virtual@, pe care jurnalistul
Robert Frank a anchetat-o }i a

numit-o, ironic, Bogastan. Dac@
excludem m$na foarte mare de mil-
iardari, ^n viziunea jurnalistului
respectiv, am putea ierarhiza aceast@
societate ^n trei mari grupuri, ce
prezint@ profile de venituri }i de con-
sum diferite. Spre deosebire de
ancheta cu privire la HNWI, patrimo-
niul evaluat, ^n acest caz, este cel al

familiei (}i nu al indivizilor). Mai
mult, este inclus@ valoarea re}edin]ei
principale. Rezult@ astfel cifre mult
mai importante (reamintim c@ nu
privesc doar S.U.A), ce vorbesc de
num@rul global de milionari sau de
totalul averii acestora. 
Pentru a afla mai multe detalii, pute]i
consulta: World Wealth Report,

www.fr.capgemini.com/actualites/publ
ications/world_wealth_report_2007/;
- clasamentul Forbes:

www.forbes.com/billionaires;
- blogul lui Robert Frank:

http://blogs.wsj.com/wealth/

(adaptare dup@ Sciences Humaines, nr. 191,
martie 2008) 

Falimentul - barometru al maturit@]ii sistemului economiei de pia]@

urmare din pagina 1
Cazurile de faliment înregistrate

sunt concentrate de un num@r de
patru sectoare de activitate, totali -
zând în medie 65& din falimentele
din România, }i anume sectoarele
comercial (retail }i cu ridicata), agri-
col }i al industriei alimentare.
Practic, dac@ privim cele dou@ com-
ponente ale sectorului comercial,
acestea de]in aproximativ 35& din

cazurile de faliment, fapt explicabil
prin cre}terea num@rului de super-
marketuri }i hipermarketuri care au
câ}tigat pia]a micilor comercian]i.
Începând cu 2004, sectorul industriei
alimentare l-a dep@}it pe cel al
comer]ului cu am@nuntul ca num@r de
falimente, îns@ aceast@ inversare de
pozi]ii nu este semnificativ@, majoritatea
falimentelor din economie fiind de]inut@
tot de acela}i grup de industrii.

Sectoarele cu cea mai redus@
rat@ a falimentelor sunt cele de inter-
medieri financiare, IT }i activit@]i

conexe, po}t@ }i telecomunica]ii,
tranzac]ii imobiliare }i activit@]i recre-
ative. De}i industriile extractiv@ }i
cea a produc]iei }i furniz@rii de
energie electric@ }i termic@, ap@ }i
gaze au un num@r mic de falimente,
trebuie re]inut faptul c@ sunt pie]e
extrem de concentrate, cu grad
redus de deschidere.

Dincolo de diferen]ele sectoriale,
putem afirma c@ în România proce-
durile de faliment greoaie fac ca la
ie}irea de pe pia]@ s@ apar@
numeroase bariere. Sunt cazuri în
România în care o procedur@ de
faliment poate dura ^n instan]@
chiar }i 10 ani }i, ^n mod obiec-
tiv, creditorii nu au cum s@ se
bazeze astfel pe declararea ^n fali-
ment a debitorilor pentru a-}i
recupera prejudiciile }i a-}i reabili-
ta afacerile. Dup@ un studiu al
B@ncii Mondiale asupra climatului
de afaceri la nivel interna]ional, în
România este nevoie, desigur in
medie, de 335 de zile si 43 de
proceduri pentru impunerea pe
calea justitiei a prevederilor con-
tractuale.
%n statele OCDE, în acela}i scop
unui investitor îi sunt necesare
doar 229 de zile }i 19 proceduri.
Poate înc@ }i mai semnificativ, în
România trebuie s@ treac@ nu mai
pu]in de 4,6 ani pentru a se
închide o societate falimentar@, în
timp ce în ]@rile OCDE numai 1,7
ani. Şi, în plus, dup@ faliment, în
România un creditor reu}e}te s@
recupereze doar 6,9 cen]i la fiecare
dolar debit al firmei falimentare, în

timp ce în statele OCDE raportul este
72,1 cen]i la dolar, semn elocvent
c@, în România, din cauza permisiv-
it@]ii reglement@rilor }i duratei exce-
sive a proceselor în instan]@, cei
responsabili de falimentarea com-
paniilor reu}esc s@ fac@ s@ dispar@
aproape tot }i s@ }tearg@ }i urmele,
nemair@mânând ceva de recuperat
pentru creditori când se ajunge în
sfâr}it la recuperare. 
Din compara]ii interna]ionale reiese
clar c@, deocamdat@, România are o
rat@ slab@ de insolven]@ (respectiv

num@rul de falimente raportat la totalul
societ@]ilor) fa]@ de exigen]ele etapei de
dezvoltare în care se afl@. Aceast@ con-
cluzie este înt@rit@ de faptul c@
România st@ bine la num@rul de fali-
mente cerute, dar nu }i la cel de fali-
mente pronun]ate. Pentru c@ în fa]a
justi]iei române, în faza în care se
g@se}te aceasta, probele eviden]ei nu
conteaz@ în pronun]area falimentului tot
atât cât interven]iile politice }i cliente-
lare. S@ ad@ug@m c@, la o pronun]are
de faliment în medie de circa 4,6 ani,
economia se asaneaz@ în acela}i ritm.

Lucian Bela}cu

dr. Silvia M~RGINEAN

Cei mai boga]i oameni din lume...
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Unele credite au o destina]ie spe-
cial@, fiind anume create pentru a
finan]a un obiectiv sau o ac]iune
bine definit@. Printre acestea sunt
creditele pentru investi]ii ^n vederea
complet@rii surselor proprii, creditele
pentru achizi]ia de ac]iuni }i active
sau creditele promotorii.

A.Creditele pentru echipament
(investi]ii) ^n completarea

surselor proprii

Creditele pentru echipamente se
acord@ ^n vederea complet@rii sur -
selor proprii, a surselor din bugetul
de stat }i/sau bugetele locale }i din
fondurile speciale, necesare acope -
ririi cheltuielilor prev@zute ^n proie c -
tele de investi]ii aprobate pentru:
1) realizarea de noi capacit@]i de
produc]ie, dezvoltarea celor exis-
tente, finan]area cheltuielilor ^n vede -
rea efectu@rii probelor tehnologice;
2) modernizarea capacit@]ilor de pro-
duc]ie, a ma}inilor, instala]iilor, uti-
lajelor, cl@dirilor }i construc]iilor
existente etc.;
3) realizarea de investi]ii prin:
- achizi]ia de ma}ini, utilaje }i

mijloace de transport;
- asigurarea utilit@]ilor necesare

ac]ion@rii noilor capacit@]i de pro-
duc]ie;
- cump@rarea de cl@diri, construc]ii,
unit@]i de produc]ie etc.;
- achizi]ii de materiale }i piese de

schimb;
- achizi]ii de brevete, licen]e, pro-

grame informatice etc.;
- procurarea de animale de pro-

duc]ie }i reproduc]ie;
- planta]ii pomicole, viticole }i

altele; 
- alte investi]ii.
%n vederea ob]inerii acestui tip de cred-
it, solicitan]ii vor prezenta b@ncii doc-
umentele specifice investi]iei: (studiu
de fezabilitate, memoriu justificativ,
documenta]ia tehnico-economic@,
autoriza]ia de construc]ie cu avizele
necesare unde este cazul etc.). 
Creditele pentru echipamente
(investi]ii) ^n completarea surselor
proprii, se acord@ pentru finan]area
p$n@ la 85& din valoarea total@ a
investi]iei, diferen]a de cel pu]in
15& reprezent$nd contribu]ia proprie
a solicitantului, care de regul@, este
necesar a se face dovada utiliz@rii
^nainte de punerea la dispozi]ie a
creditului. Acest aport personal al
solicitantului poate fi din lichidit@]i
existente ^n contul curent, dar }i din
realizarea efectiv@ a unei p@r]i din
investi]ia respectiv@.
Pentru fundamentarea deciziei de
creditare ^n cazul  acestui tip de
credit, pe l$ng@ analiza aspectelor
financiare, a celor nefinanciare }i a
indicatorilor de bonitate, banca va
efectua }i analiza indicatorilor speci-
fici privind investi]ia, astfel:
- investi]ia total@;
- investi]ia specific@;
- durata medie a pl@]ii furnizorilor

pentru investi]ii;
- pragul de rentabilitate;
- cursul de revenire net actualizat;
- rata intern@ de rentabilitate;
- durata de recuperare a investi]iei. 
To]i ace}ti indicatori se calculeaz@ ^n
baza unor formule specifice
normelor bancare, ei fiind necesari

^n cazul acestui tip de credit, dar
nefiind relevan]i ^n subiectul tratat ^n
prezenta lucrare. 

B.Creditele pentru cump@rarea

de ac]iuni }i active

Cump@rarea de ac]iuni face parte din
sfera investi]iilor financiare ^n valori
mobiliare, ordinare sau preferen]iale,
emise de societ@]ile comerciale la
care statul (sau o alt@ autoritate a
administra]iei publice) este ac]ionar.
Autorit@]ile centrale, ministerele de
resort, autorit@]ile administra]iei
publi ce locale care au atribu]ii de
privatizare a societ@]ilor comerciale
pot vinde ac]iunile acestora prin
urm@toarele metode:
- ofert@ public@;
- metode de v$nzare specifice 
pie]ei de capital;
- negociere;
- licita]ie cu strigare sau ^n plic;
- certificate de depozit emise de

b@nci de investi]ii pe pia]a de capi-
tal interna]ional@;
- orice combina]ie a metodelor

prev@zute mai sus. 
Pot beneficia de credite pentru
cump@rare de ac]iuni, persoanele
juridice rom$ne, cu un standing finan-
ciar ridicat }i serviciul datoriei bun.
Volumul acestui tip de credit va fi
de p$n@ la 70& din pre]ul de ofert@
ce trebuie achitat, diferen]a de
minim 30& din valoarea ac]iunilor
fiind achitat@ de solicitantul de cre -
dit din sursele proprii, care este
necesar s@ existe ^n contul curent la
momentul aprob@rii creditului }i care
va fi pl@tit@ ^nainte de prima tragere
din credit, conform unei clauze spe-
ciale din contractul de credit.
Obligatoriu va fi constituit gaj
comer cial asupra ac]iunilor
cump@rate din credit bancar fiind
acceptate la cel mult 70& din valo a-
rea cea mai mic@ (cota]ie, valoare
nominal@, pre] de cump@rare/
v$nzare).
Pentru a se asigura opozabilitatea
constituirii gajului fa]@ de societatea
emitent@ }i fa]@ de ter]i, conform
Legii nr. 31/1990 privind societ@]ile
comerciale, republicat@ }i a art. 479
din Codul Comercial, ^n baza con-
tractului de credit }i a contractului
de gaj, se va proceda la transcrierea
gajului ^n Registrul Rom$n al
Ac]ionarilor.
O caracteristic@ distinct@ o prezint@
creditele pentru cump@rarea de
active, puse ^n v$nzare de c@tre re -
giile autonome, societ@]ile comer-
ciale, companiile }i societ@]ile
na]ionale la care statul sau o alt@
autoritate a administra]iei publice
este ac]ionar majoritar.
Creditele pentru cump@rarea de
active de la societ@]ile comerciale }i
alte entit@]i cu capital majoritar de
stat se ^ncadreaz@ ^n categoria credi -
telor pentru investi]ii }i se acord@ pe
o perioad@ de p$n@ la 5 ani.
Pentru a beneficia de acest tip de
credite, banca va urm@ri ca solici-
tan]ii s@ ^ndeplineasc@ urm@toarele
condi]ii:
- s@ desf@}oare o activitate rentabil@,
iar din studiile de fezabilitate s@
rezulte o tendin]@ de cre}tere a
activit@]ilor }i v$nz@rilor pe pia]@;
- s@ prezinte un grad de ^ndatorare
financiar@ de p$n@ la 60&. 
Se acord@ pentru finan]area a cel
mult 80& din valoarea total@ a
activelor ce urmeaz@ a fi cump@rate
de solicitant, diferen]a de cel pu]in

20& reprezent$nd aportul propriu al
acestuia.   

C.Credite promotorii

Sunt credite care se acord@ per-
soanelor juridice specializate ^n con-
struc]ia }i v$nzarea de locuin]e (per-
soane juridice ce poart@ numele de
promotori imobiliari), ^n scopul
facilit@rii construirii de locuin]e.
Promotorii imobiliari de construc]ii
de locuin]e sunt agen]ii economici
specializa]i av$nd ca obiect de activi -
tate, definit prin statutul propriu de
organizare }i func]ionare, construc]ia
de locuin]e }i v$nzarea acestora
direct c@tre persoane fizice.
%n vederea contract@rii unor aseme-
nea credite, agen]ii economici spe-
cializa]i, trebuie s@ ^ndeplineasc@
cumulativ urm@toarele condi]ii:
- s@ posede dreptul legal de 
a desf@ }ura acest gen de activit@]i;
- s@ prezinte un portofoliu de con-
tracte (sau pre-contracte) ^ncheiate
cu persoane fizice care doresc s@
cumpere locuin]e cu plata integral
sau ^n rate;
- s@ desf@}oare activit@]i legale }i 
eficiente potrivit actelor de ^nfiin]are }i
de func]ionare, bilan]ului }i situa]iilor
contabile periodice; iar, ^n situa]ia
unor activit@]i subven]ionate, rezul-
tatele financiare s@ se ^ncadreze ^n
subven]ia cuvenit@;
- s@ posede o dotare tehnic@ core-

spunz@toare }i personal calificat ^n
desf@}urarea acestor tipuri de activi -
t@]i;
- lucr@rile anterioare realizate ^n

domeniu s@ fie vizate de ministerele
de resort prin organele de specialitate;
- ^n cazul achizi]iilor publice s@ fac@
dovada adjudec@rii ofertei prin lici-
ta]ie sau de ^ncredin]are direct@ a
realiz@rii investi]iei, c$t }i dovada
constituirii garan]iei de bun@
execu]ie;
- echipa managerial@ s@ nu fi avut
antecedente penale;
- s@ aib@ posibilit@]i reale de rambur-
sare la scaden]@ a ratelor de credit
}i plata dob$nzilor aferente, rezultate
din analiza fluxului de lichidit@]i;
- s@ prezinte garan]i materiale }i
morale pentru utilizarea cu eficien]@
a ^mprumutului, rambursarea inte-
gral@ la scaden]@ a creditului }i
achitarea dob$nzilor aferente;
- s@ prezinte situa]ia angajamentelor
la alte societ@]i bancare }i a
garan]iilor aferente acestora.
Creditele promotorii pentru con-
struc]ii de locuin]e se acord@ pentru
urm@toarele destina]ii:
- cump@rarea terenurilor destinate

construc]iei de locuin]e din ]iilor de
locuin]e (proiectare, avizare, autori -
zare }i contractarea execu]iei);
- efectuarea lucr@rilor de construc]ii
de locuin]e;
Aceste credite sunt acordate pe ter-
men de maxim 15 ani, put$nd fi sta-

bilite termene intermediare de ram-
bursare ^n cadrul termenelor maxime
de creditare. Pentru acest tip de
credit este necesar un avans minim
necesar solicitantului de credit,
reprezent$nd aportul propriu, de 15&
din valoarea lucr@rii pentru locuin]e
sau 20& pentru finan]area con-
struc]iei de case de vacan]@,
const$nd fie ^n lichidit@]i ^nregistrate
^n contul curent, fie ^n realizarea
efectiv@ a unei p@r]i din investi]ia
respectiv@ la valoarea ^nregistrat@ ^n
bilan].
Urmare concluziilor rezultate din docu -
menta]ia depus@ de solicitant }i a rezul-
tatelor analizei economico – financiare,
banca negociaz@ cu solicitan]ii de credite }i
determin@ urm@toarele elemente ale credit-
ului:
1) volumul creditului;
2) perioada pentru care este acordat cred-
itul care are ^n vedere:
- durata de execu]ie a obiectivului conform
graficului ce este component@ a proiectului;
- o perioad@ de p$n@ la 3 luni, necesar@
realiz@rii v$nz@rii c@tre beneficiar;
o perioad@ egal@ cu durata pl@]ii ratelor de
c@tre beneficiarii locuin]elor, ̂n situa]ia c$nd
v$nzarea locuin]elor se face cu plata ̂n rate,
dar nu mai mult de 15 ani de la acordarea
creditului.
Datorit@ nevoii acute de locuin]e, acest tip
de credit este tot mai utilizat ^n ultimul
timp, cu mare succes, de c@tre agen]ii eco-
nomici care func]ioneaz@ ̂n acest domeniu. 

Elemente componente ale creditelor bancare (IV)
dr. Daniela PETRA{CU



...A}adar, F.W. Raiffeisen. Se na}te ^n
1818, la Hamm, ^n Renania, ^ntr-o
familie de origini modeste. %nc@ de la
15 ani, se va angaja ziler, s@ lucreze
cu ziua ̂ n agricultur@, cu banii c$}tiga]i
ajut$nd-o pe mama sa, r@mas@ de tim-
puriu v@duv@. La 17 ani, va intra ^ntr-o
}coal@ militar@, dar nu peste mult timp
va translata ^n „Corpul civil al
func]ionarilor guvernului regal prusian”,
la Koblenz. Era un act ce marca efec-
tiv debutul predestin@rii sale. Traiul
greu }i munca dur@ pe care fusese
nevoit s-o presteze, aproape de copil
pentru a-}i ajuta mama, ̂ l familiarizase -
r@, ^n bun@ m@sur@, cu suplicile vie]ii.
Printre altele, putuse el singur s@
evalu eze ravagiile pe care le provoca
cam@ta ^ntr-o societate ^n care ca s@
progresezi sau chiar s@ tr@ie}ti era,
deseori, nevoie de bani mai mul]i
dec$t aveai, bani care se luau atunci,
nu de pu]ine ori, ^mprumut de la
c@m@tari. Returnarea sau imposibili-
tatea de a returna generau, mai ^ntot-
deauna, consecin]e dramatice, con-
secin]e ce impresionau nu doar un
adolescent ^n formare, ci }i pe marii
scriitori ai literaturii germane }i - erau
situa]ii   asem@n@toare ^n multe alte
state - desigur, universale a timpului.

Ce se petrecuse, de fapt, ^n
Germania acelor ani? Printre altele,
emanciparea ]@ranilor din secolul XIX a
avut ca urmare o libertate }i o
autonomie economic@ nemai^nt$lnite
p$n@ atunci, fire}te, ^n mod particular
pentru popula]ia rural@. Or, cum vom
vedea, ]@r@nimea aproape ^n totali tate
neexperimentat@ ^n materie economic@,
va c@dea foarte repede }i ^n foarte
dese situa]ii ^n m$na c@m@tarilor f@r@
scrupule, se va ^ndatora din ce ^n ce
mai mult }i va e}ua ̂ n mizerie. T$n@rul
func]ionar ^n slujba semenilor s@i }i
dorind s@-i ajute va intui }i mai
limpede astfel de cazuri devenite

endemice, cu c$t, la 27 de ani, va
deveni primar al districtului
Weyerbusch, regiune izolat@ }i s@rac@,
cu o popula]ie esen]ialmente rural@
tr@ind ^n condi]ii foarte aspre. Avea
a}adar ocazia, Raiffeisen, s@ ̂ }i ̂ nceap@
„apostolatul,” delimit$ndu-se net de
mil@ }i filantropie, {i ^n]elepciunea
chinez@ ne spunea c@ „este bine s@ dai
unui om un pe}te, dar cel mai bine
este sa -l ^nve]i s@ prind@ pe}te”. Intuia
dar primarul din Weyerbusch c@ aces-
tea, mila, filantropia, milostenia nu
puteau ameliora ^n mod durabil soarta
oamenilor de la ]ar@, dar }i ^n gene ral,
c@ cei s@raci era nevoie s@-}i asume
responsabilit@]ile }i s@-}i ia ^n m$ini
propriul destin. Cu alte cuvinte, cum
subliniaz@ mai mul]i dintre biografii
acestui viitor p@rinte al cooperatismu-
lui „nu milostenie, ci autoasisten]@”.
Cuvinte foarte ra]ionale, care integreaz@
^nl@untrul lor elemente }i co rela]ii de o
mare putere sinergic@, apte s@ duc@
finalmente spre prosperi tate. 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen ̂ }i va
urma, deci, „drumul”. La Weyerbusch,
va fonda o asocia]ie pentru
aprovizionarea cu p$ine }i cu cereale
^n vremea iernii de foamete 1846-
1847. %n acest cadru, va fi construit un
furnal cooperativ comunal }i se vor
cump@ra semin]e pentru ]@rani, prin,
intermediul unui ^mprumut realizat de
c@tre comun@ prin ipotecarea p@durilor
pe care aceasta le avea. Raiffeisen va
dob$ndi astfel sprijinul, aprecierea,
respectul semenilor s@i, aureole care ^l
vor ^nso]i ^n noua sa calitate de pri-
mar, acum la Flammersfeld, la sud de
Weyerbusch, un district comunal mult
mai important dec$t localitatea unde
func]ionase ca primar din 1845,
num@r$nd 33 de comune, fa]@ de
num@rul mult mai mic ^n localitatea
dinainte. Pe de o parte, aici, la
Flammersfeld, pe o arie mult mai
^ntins@, Raiffeisen a putut constata mai
^n profunzime, nenorocirile produse, de
cam@ta, gravitatea ^ndator@rii astfel a
]@ranilor. %n plus, ace}tia obi}nuiau s@-
}i ^nchirieze animale de hran@ }i de
povar@ de la marii proprietari. Or, era
suficient un an prost sau ca boala s@
loveasc@ animalele pentru ca ]@ranii s@
nu mai poat@ pl@ti sumele datorate
proprietarilor, cei mai mul]i se ^nda-
torau din nou la c@m@tari, iar r@ul se
continua }i se ad$ncea. Pentru a-}i
pl@ti datoriile tot mai mari, ]@ranii erau

acum for]a]i s@-}i v$nd@ bunurile }i
propriet@]ile, s@ devin@ zilieri, }i, deci,
proletari, s@ se proletarizeze...

%n spiritul ideilor sale, deja con-
solidate, indignat realmente de aseme-
nea situa]ii, Raiffeisen va urm@ri s@
afle cele mai bune remedii. V@zuse
limpede c@ „]@ranii se angajau pe c@ile
cele mai periculoase, atunci c$nd
acceptau s@ ^nchirieze animale”. Putea,
deci, fi salutar@ ideea de a crea o aso-
cia]ie care s@ cumpere animalele nece-
sare ]@ranilor respectivi }i pe care s@
le cedeze acestora pe mai mul]i ani }i
la niveluri de taxe moderate. Fondeaz@,
astfel, la 1 decembrie 1849,
„Societatea de ajutor pentru agricultorii
s@raci din Flammersfeld”. Se va adresa
oamenilor cei mai boga]i din
Flammersfeld, f@c$nd apel la senti-
mentele lor de caritate, pentru a fi
cau]ionari ai societ@]ii constituite. 80
dintre ace}tia ^i vor r@spunde afirmativ.
Va face rost de bani la Koln, de la un
bancher }i generos dar }i interesat, iar
societatea amintit@ a putut cump@ra
primele 70 de vaci. Afacerea a mers
bine. %ntr-o a doua faz@, aceast@

„Societate de ajutor
pentru agricultorii s@raci din
Flammersfeld” a oferit o remunera]ie la
depozitele sale, ceea ce a generat,
rapid, afluen]a resurselor. Iar ^ntr-o a
treia faz@, „Societatea de ajutor pentru
agricultorii s@raci din Flammersfeld” nu
a mai cump@rat ea animalele, ci a
^nceput s@ ^mprumute bani ]@ranilor ca
s@-}i procure chiar ace}tia, direct de
pe pia]@, animalele necesare. Iat@, dar,
muta]ia preconizat@ de Raiffeisen:
”Societatea..” a devenit o „Cas@ de
^mprumut” de unde ]@ranii puteau
^mprumuta cu dob$nd@ joas@ pentru a-
}i cump@ra ei ^n}i}i animalele trebuin-
cioase. Erau, deci, deja ^ntrunite prin-
cipiile „creditului mutual”: responsa -
bilitate nelimitat@ a socie t@]ilor, munc@,
practic, benevol@ a administratorilor, o
circumscriere geografic@ relativ
restr$ns@, beneficiile direc]ionate spre
o rezerv@ indivizibil@. De altfel, tocmai
pentru a suscita }i stimula at$t intere-
sul celor ce ^mprumutau cu bani soci-
etatea, c$t }i interesul ^mpru-
mut@torilor, pentru a-i ^ncuraja pe to]i
ace}tia, pentru a le spori ^ncrederea }i

^n societate, dar }i ^n ei ^n}i}i,
Raiffeisen va deveni chiar el membru
al unor viitoare institu]ii pe care le va
constitui astfel. Toate acestea se petre-
ceau ^ntr-o Germanie care se constru-
ia cu greu ca stat unitar, sub hegemo-
nia Prusiei, ^ntr-o Germanie care bene -
ficia de Zollvereinul g$ndit at$t de bine
de marele economist Friedrich List.
%ntr-o Germanie care prospera, pe care
min]ile luminate ^ncercau s-o fac@ s@
prospere nu doar prin prosperarea
unora dintre reprezentan]ii s@i, ci prin
prosperarea }i a ]@r@nimii }i a munci-
torilor, a poporului german. Se v@desc
astfel r@d@cini ale tipului „Economiei
Sociale de Pia]@”, remarcabil ^n
Germania de ast@zi, concept ale c@rui
baze au fost puse, ^n sintez@, de
Ludwig Erhard. S@ examin@m, ^ns@, ^n
continuare, traseul celui care, pe bun@
dreptate, a fost }i este considerat veri-
tabilul „p@rinte al mutualit@]ii creditului”,
idee care a prins at$t de bine. S@ exami -
n@m mai multe din efectele pe care le-a
dezvoltat g$ndirea sa ^n spa]iul econo mic
universal. 

(va urma)
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Personalit@]i care au marcat evolu]ia lumii

F.W. Raiffeisen sau for]a solidarit@]ii cooperative- -
- un concept universal -

Dan POPESCU

Berlinul secolului XIX

Vedere din KolnF.W.Raiffeisen



Unul dintre filmele care mi-au
^nc$ntat copil@ria }i pentru
care am stat la coad@ la
bilete, ^n holul de la cine-
matograful Arta, o jum@tate de
zi, a fost {atra... P$n@ la
urm@, n-am mai prins bilete
de la cas@, dar am luat de la
un }per]ar: un pu}ti din
łiglari, }mecher }i rom$n.
Mai p@strez }i acum ^n suflet
o urm@ din gustul de mister
}i libertate pe care dansul,
ac]iunea }i portul ]iganilor din
film ^l transmite... Focul aprins
seara, caii aprope s@lbatici,
care sfor@ie lini}tit, c$te un
urlet de c$ine ^n noapte, dan-
sul fustelor colorate, ghicitul
^n c@r]i }i ghiocul, ho]ul de cai
chipe} }i hot@r$t, ]ig@ncile fru-
moase }i focoase, sau
]ig@ncile b@tr$ne, zb$rcite }i
cu puteri supranaturale... 
În ultimii ani, dac@ ar fi s@ m@
g$ndesc la „filme,” gustul se
schimb@ total, pentru c@ avem
mai degrab@ „Borat” sau „}ti -
rile” cu furturi, ocup@ri
abuzive de teren }i construc]ii
grandioase f@r@ autoriza]ie,
avem imigra]ie ilegal@ }i
cer}etorie la Londra, Paris,
Roma sau Barcelorna, trafic
de copii etc...
Iat@, de fapt, dou@ cli}ee

extreme despre aceia}i minori-
tate, despre acela}i popor, pe
care le alegem, probabil, ^n
func]ie de v$rst@, de expe-
rien]a personal@, de context.
Cli}eul romantic pare cu
des@v$r}ire ^nvins, ^n ultimele
decenii, de cel catastrofal,
inventat sau doar prelucrat }i
transmis de televiziuni }i ziare,
care face o direct@ identificare
^ntre termeni precum ]igan –
infractor. Goana continu@ dup@
senza]ionalul negativ }i
mizera bil, scormonirea ve}nic@
^n gunoaie, pentru a ob]ine
ceea ce unii continu@ ^n mod
fals s@ pretind@ c@ ar fi „}tiri”,
a readus discu]iile }i senti-
mentele despre ]igani la
niveluri comparabile cu ceea
ce s-a ^nt$mplat ^n Evul
Mediu.
De fapt, marea majoritate a
rom$nilor nu }tim NIMIC
despre ]igani: vedem, la
suprafa]@ ,c@ au pielea mai
^nchis@ la culoare, vedem un
alt port, auzim o limb@
stranie, }i punem etichete de
condamnare. În acela}i timp,
dac@ al]ii pun etichete despre
„rom$n” (ho]?, lene}?, profi-
tor?, necivilizat?, s@rac?, mar-
ginea Europei??) ne revolt@m
}i revendic@m existen]a unor
comploturi, m@car interna -
]ionale, impotriva noastr@. Ni
se pare incorect }i nedrept s@
fim CU TOłII eticheta]i dup@
faptele – bune sau rele – ale
unor dintre noi, dar etichet@m
cu lejeritate, folosind acela}i
„principiu”...
Poate, ^n primul r$nd, pentru
c@ nu }tim?
Poate pentru c@ e mai u}or s@
condamni, dec$t s@ ^n]elegi?

Statisticile oficiale estimeaz@
existen]a unei comunit@]i rome
de 10 – 12 milioane pe plan
mondial. Dintre ace}tia, datele
de reces@m$nt indic@ prezen]a
^n Rom$nia a aproximativ
600.000 de persoane.
Neoficial, }i f@r@ posibilitate de
verificare, diferite surse
estimeaz@ popula]ia roma din
]ara noastr@ ^n limite foarte
largi, care variaz@ ^ntre 1,5 }i
5 milioane. 
Cum propria percep]ie asupra
na]ionalit@]ii este criteriul de
baz@ penru reces@minte, nu
putem re]ine dec$t cifra ofi-
cial@ de 600.000 persoane,
toate celelalte estim@ri cre$nd
probleme aproape de netrecut.
În primul r$nd, pentru a ]ine
cont mai mult dec$t de pro-
pria declara]ie a persoanei la
recens@m$nt, ar trebui s@ sta-
bilim criterii de ^ncadrare,
clare }i certe. Ori aici, la „clar
}i cert” ne cam ^npotmolim cu
to]ii... O persoan@ cu ten
m@sliniu poate fi catalogat@
„roma”dup@ culoarea pielii? O
femeie, cu pielea alb@ ca
laptele, cu numele de familie
Ionescu – de exemplu – care
poart@ fuste tradi]ionale, este
„]iganc@”, dup@ criteriul
„^mbr@c@minte”? Un om cu
p@l@rie cu boruri mari, suspec-
tat c@ a furat, e ]igan... pen-
tru p@l@rie...sau pentru suspi-
ciunea de furt? Etc....
Fie c@ sunt 1.500.000 sau
3.500.000 de roma ^n ]ara
noastr@, datele EUROSTAT
indic@ c@ ^n Rom$nia sunt cei
mai mul]i cet@]eni apar]in$nd
minorit@]ii, din ^ntreaga Uniune
European@. De ce, oare?
Nu }tim cu certitudine de

unde vine numele de „]igan”,
^ns@ dou@ explica]ii generice
exist@, }i anume:
1.de la cuv$ntul grecesc pen-
tru „egiptean” (^n Evul mediu,
se credea c@ roma provin din
Egipt), care se pronun]@ “agip-
tianos”, denumirea ce s-ar fi
r@sp$ndit ca atare lu$nd forma
de “gypsy” ^n englez@, “gitan”
^n francez@ sau “gitano” ^n
spaniol@. În limbile de origine
slav@, }i mai ales ^n limba
s$rb@, cuv$ntul a fost preluat
sub forma “cingarije”(“c” ^n
s$rb@, se pronun]@ “tz”) }i, de
aici, par c@ provin cuvintele
“zingari” ^n italian@, „tigoniuk”
^n maghiar@ sau “]igan” ^n
rom$ne}te;
2.de la cuv$ntul grecesc
„athinganoi”("ceea ce nu tre-
buie atins"), numele unei secte
din Bizan], care practica
izola]ionismul, cu care ]iganii
au fost confunda]i. 
În Europa, sursele istorice
indic@ intrarea ]iganilor
^ncep$nd cu secolul XI.
Migra]ia lor spre Europa pare
s@ fie ^n leg@tur@ cu extin-
derea }i victoriile militare ale
Imperiului Otoman. Primele
atest@ri documentare ^n

Rom$nia dateaz@ din secolul
XIV }i men]ioneaz@ robii
]igani. De}i „sun@ decent”, rob
este termenul local pentru
SCLAV. Veni]i ca oameni
liberi, ]iganii au fost transfor-
ma]i ^n sclavi, }i a}a au r@mas
p$n@ aproape de anul 1900!
Documentele vremii ^i
men]ioneaz@ ca „bunuri”.
Astfel, de exemplu, Vlaicu
Vladislav (1364-1377)
d@ruie}te 40 de familii de
]igani m@n@stirii Vodi]ia.
łiganii erau robi domne}ti sau
robi boiere}ti sau robi ai
m$n@stirilor }i via]a lor avea
un sigur pre]: pre]ul la care
puteau fi v$ndu]i. Se pare c@
robirea lor a avut o miz@ eco-
nomic@ important@: mul]i din-
tre ei me}te}ugeau fierul,
st@p$nind arta focului }i a
prelucr@rii metalelor: pro-
duceau arme }i unelte din
metal. O alt@ „miz@” ar fi
putut fi religioas@: Biserica
ortodox@ ^i percepea ca pe un
pericol, fiind „necredincio}i” }i
suspec]i de a fi practican]i ai
magiei negre. 
Statutul de sclav se
„mo}tenea”, dar se transmitea
}i prin „contaminare”:

c@s@toria cu un ]igan sau o
]iganc@ aducea automat statu-
tul de sclav pentru to]i mem-
brii familiei. Secole de-a
r$ndul c@s@toria dintre ]igani
trebuia aprobat@ de c@tre „pro-
prietar”, iar dac@ viitorii so]i
aveau doi st@p$ni, era nevoie
de acordul ambilor proprietari.
Într-un astfel de caz, copii
care se n@}teau erau imp@r]i]i
^ntre cei doi proprietari...
Din punct de vedere legal,
abia Conven]ia de la Paris din
1858 stabilea c@ to]i locuitorii
Principatelor Unite au „liber-
tate” personal@”, iar Alexandru
Ioan Cuza, prin Legea Agrar@
din 26 august 1964, stabilea
nu numai „libertatea” ]iganilor,
ci }i dreptul ]iganilor sedentari
de a fi ^mpropriet@ri]i cu
p@m$nt, d$ndu-le astfel, pen -
tru prima dat@ ^n istoria noas-
tr@, o surs@ „sedentar@” de
^ntre]inere economic@.
Sclavia lor s-a terminat spre
sf$r}itul secolului XIX, dar
secolul XX nu le-a adus prea
multe lucruri bune, mul]i din-
tre ei pl@tind cu via]a ^n lag@re
de concentare, ^n lag@re de
munc@ sau ^n Transnistria,
apartenen]a la etnia roma.

(va urma)

urmare din pag. 1
Nu cumva simplific@m excesiv
lucrurile }i realit@]ile, neintro-
duc$nd ^n ecua]ia existen]ial@
termeni precum securitatea
social@, energetic@, ecologic@,
alimentar@? Adic@ exact ceea
ce doare }i preocup@ prioritar
popula]ia ^ntregii planete.
Ve}tile sunt ^n aceast@ privin]@
extrem de ^ngrijor@toare,
tendin]ele a}ijderea. Afl@m,
bun@oar@, c@ motoarele celei
mai mari economii a Europei
– Germania – func]ioneaz@ de
o vreme cu rateuri vizibile.
Infla]ia anual@ a ajuns luna
trecut@ la nivelul de 3,2 la
sut@, cu mult peste obiectivul
B@ncii Centrale Europene, de 2
la sut@. Anali}tii se a}teapt@
ca PIB-ul Germaniei s@ ^nregi -
streze ^n 2008 o majorare de
numai 1,6 la sut@, ^n sc@dere
fa]@ de 2,5 la sut@ c$t a fost
^n urm@ cu un an. Reac]ia
popula]iei nu a ^nt$rziat s@ se
fac@ sim]it@. Statisticile au
^nregistrat imediat un recul
sever al v$nz@rilor din sectorul
de retail – cu 1,5 la sut@ ^n
luna februarie a acestui an,
cea mai mare c@dere din

ultimele 13 luni. Cu alte
cuvinte, confrunta]i cu incerti-
tudini economice, germanii }i-
au manifestat ^n bloc reflexul
de a fi mai precau]i }i mai
zg$rci]i cu banii lor, ^ncerc$nd
c@ }i-i economiseasc@ prin
str$ngerea efectiv@ a curelei.
Pentru o ]ar@ cu 40 de mili -
oane de angaja]i }i cu o pon-
dere a consumului privat ^n
produsul intern brut de peste
60 la sut@ este un semnal
^nc@rcat de nelini}ti }i semnifi-
ca]ii majore. Anali}tii ^ncep
chiar s@ fac@ o paralel@ cu
situa]ia de criz@ din anii 1920,
dar marii strategi ai lumi glob-
alizate ^nt$rzie s@-i acorde
vreo importan]@.
Tot ^n categoria conjuncturilor
minore pare s@ fie ^ncadrat@ }i
spirala primejdioas@ a
pre]urilor alimentelor de baz@
pe pia]a mondial@. Într-adev@r,
gr$ul, orezul }i m@laiul }i-au
ridicat pre]ul cu peste 20 la
sut@ de le ^nceputul acestui
an, ceea ce a produs un }oc
^n r$ndurile produc@torilor din
sectorul agricol mondial }i a
amorsat o sumedenie de
reac]ii speculative. ł@ri mari
produc@toare de alimente de
baz@, precum Ucraina, Rusia,
India, China }i Vietnamul au

restric]ionat sau stopat expor-
turile de cereale pentru a
putea acoperi cererea
na]ional@. Organiza]iile inter-
na]ionale estimeaz@ c@
pre]urile alimentelor vor con-
tinua s@ fie ridicate }i extrem
de volatile cel pu]in p$n@ prin
anul 2010, ceea ce, cu alte
cuvinte, ar ^nsemna o sc@dere
dramatic@ a comer]ului mondi-
al }i }anse mai mici pentru o
sumedenie de ]@ri de a-}i
procura strictul necesar de ali-
mente pentru popula]ie.
Ajungem astfel ^n zona proble -
melor sensibile de securitate
alimentar@, prevestitoare de
foamete }i malnutri]ie, ceea ce
ar fi oricum incomparabil mai
devastator dec$t un r@zboi de
rutin@ ^n Afganistan.
De altfel, un scenariu la scar@
mai redus@ a unui asemenea
tip de dezastru se scrie chiar
^n aceste zile pe continentul
nostru, deci ^n vecin@tate, ^ntr-
o mare provincie din Spania.
Catalonia, b$ntuit@ de o secet@
f@r@ precedent ^n istoria sa,
tr@ie}te la cote de avarie.
Guvernul spaniol a decis
m@suri excep]ionale de sal-
vare, precum importul apei
potabile cu ajutorul vapoarelor
}i al trenurilor formate din

vagoane-cistern@. Apa este
necesar@ nu doar pentru
supravie]uirea oamenilor }i a
animalelor, dar }i pentru sal-
varea recoltelor compromise }i
pentru pornirea centralelor
hidroenergetice, produc]ia de
energie electric@ a Spaniei
sc@z$nd cu aproape 10 pro-
cente fa]@ de un an normal.
S@ zicem }i s@ sper@m c@ se
vor g@si, ^n cele din urm@,
solu]ii pentru ie}irea din
aceast@ conjunctur@ nefericit@.
Dar la anul e posibil ca ea s@
se repete }i ^nc@ simultan ^n
mai multe puncte pe glob.
Suntem oare cu adev@rat
preg@ti]i s@ st@m ^n priz@, ca
pompierii, pentru a rezolva
„focarele“ de maxim@ urgen]@?
Prea pu]in probabil…
Transpun$nd drama Cataloniei
peste realit@]ile rom$ne}ti vom
ob]ine o confirmare a
^ndoielilor noastre. Zilele tre-
cute, ^ntr-o lucrare intitulat@
„Sinteze macroeconomice“, un
grup de anali}ti ai B@ncii
Comerciale Rom$ne f@ceau o
remarc@ }ocant@: „Cre}terea
economic@ a Rom$niei ar
putea dep@}i, ^ntr-un scenariu
optimist, nivelul de 7 la sut@
^n acest an, comparativ cu 6
la sut@ ^n 2007, iar infla]ia ar

putea fi sub 6 la sut@, cu
condi]ia ca anul agricol 2008
s@ fie unul normal, nu
neap@rat foarte bun“. Ei bine,
dac@ tot am ajuns s@ ne
baz@m pe economia rural@,
vestea proast@, pe care o }tie
de altfel orice ]@ran rom$n,
este c@ la noi ploile }i seceta
vin dup@ voia lui Dumnezeu }i
nu dup@ dorin]a oamenilor.
Americanii urm@resc prin
satelit evolu]ia culturilor, vest-
europenii }i japonezii nu las@
nici o palm@ de teren neirigat,
chinezii }i ru}ii provoac@ ploi
artificiale. Peste tot, ^n lumea
civiliza]iei tehnologice, gradul
de dependen]@ a agriculturii
fa]@ de evolu]ia vremii –
meteo-dependen]a cum i se
mai spune – se situeaz@ ^ntre
5 }i 10 procente. La noi
dep@}e}te lejer 5&, ceea ce
transform@ practic condi]iile
meteo ^ntr-un factor de risc }i
incertitudine care poate influ-
en]a economia chiar mai mult
dec$t turbulen]ele de pe
pie]ele financiare inter-
na]ionale. Cel pu]in aceasta
este constatarea exper]ilor }i
anali}tilor economici. S@ suferi
de… meteo-dependen]@, s@ nu
po]i prevedea evolu]ia unor
indicatori economici dec$t prin

raportare la nivelul ^nt$mpl@tor
al precipita]iilor dintr-un an
agricol – iat@ o fa]et@ a
neputin]ei unei na]ii ^n fa]a
destinului. Şi nu suntem sin-
gurii condamna]i…
Ce semnifica]ie putem acorda
tuturor acestor ^nt$mpl@ri?
Aceea c@ tr@im ^ntr-o lume
^ncol]it@ de primejdii }i peri-
cole de tot felul, pe o planet@
cam str$mt@ }i cam ^nghe-
suit@, cu resurse vitale limitate
}i poten]ial sec@tuit. E prea
pu]in probabil ca scutul antira-
chet@ s@ poat@ ]ine de foame
}i de sete ^ntr-o anume
situa]ie critic@, dup@ cum ne
vine greu s@ credem c@ pre-
lungirea r@zboiului din
Afganistan ar putea contribui
s@ zicem la rezolvarea proble-
mei s@r@ciei mondiale
endemice. S@ tragem de aici
concluzia prea pu]in
lini}titoare c@ speran]ele }i
a}tept@rile oamenilor simpli nu
se suprapun cu proiectele }i
strategiile ONU, NATO, FMI }i
alte altor organiza]ii mondiale
cu preten]ii? E foarte posibil…
Dar, pentru c@ o ^ntrebare f@r@
r@spuns cert na}te de obicei
alta, nu vom ezita s@ o
punem: c$nd }i cine va face
corec]iile necesare?
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Dac@ ne raport@m la cre}terea gra-
dului de utilizare a internetului, nu
este deloc greu s@ intuim viitorul
publicit@]ii online. 
Internetul cre}te într-un ritm mult
mai rapid dec$t cel înregistrat vreo-
dat@ de celelalte medii (televiziune
sau radio) }i speciali}tii spun c@ nu
va sl@bi ritmul pentru alte dou@
decenii. De altfel, internetul a deve-
nit pentru mul]i dintre noi un mijloc
de comunicare indispensabil, accesi-
bil }i la îndem$n@, în care din ce în
ce mai mul]i oameni descoper@ mul-
titudinea }i varietatea modalit@]ilor
de utilizare ale acestei re]ele globale
(V-a]i putea imagina, m@car pentru o
clip@, ce a]i face dac@ internetul }i
e-mail-ul ar disp@rea?). Astfel, viito-
rul publicit@]ii este reprezentat de
publicitatea pe internet, o form@ de
promovare în cre}tere at$t pe pia]a
interna ]ional@ c$t }i din ce în ce mai
puternic }i pe cea local@. 
Expansiunea publicit@]ii online a fost
determinat@ pe de o parte de
cre}terea num@rului de utilizatori de
internet, iar pe de alt@parte de nece-
sitatea celor care comunic@ de a ie}i
din mixul de media tradi]ional – fiind
cea mai bun@ modalitate de a atin-
ge acest segment }i diferen]iindu-se
în felul acesta în mediul concu-

ren]ial.

Exist@trei tipuri principale de campanii:

a) cele care se desf@}oar@ pe toate
mediile (tv, print, radio, internet); 
b) cele care includ de obicei un mix
între internet }i un alt mediu (de
obicei print sau radio); 
c) cele care se desf@}oar@ numai pe
internet datorit@ interactivit@]ii pe
care o permite mediul.
%n ceea ce prive}te cei mai mari
investitori în publicitatea online, în
prezent, ace}tia provin din domeniul
telecomunica]iilor, cel bancar }i cel
auto. %n cazul pie]ei bancare, se con-
stat@ practic o tendin]@ în care com-
peti]ia off-line s-a transferat în on-
line.
Acest mijloc de comunicare ofer@
celor care }tiu s@ utilizeze internetul
o serie de avantaje neb@nuite.
Interactivitatea este cel mai evident,
internetul fiind de fapt singurul canal
care permite acest mod de comuni-
care. 

Advertiserii opteaz@ pentru publicita-
tea online datorit@ avantajelor pe
care aceasta le prezint@, }i anume:

- publicul ]int@ are atribute atracti-
ve: este t$n@r, dinamic, modern; 
- ofer@ posibilit@]i creative extinse;
- o campanie de publicitate online

poate atinge publicul inclusiv în tim-
pul orelor de serviciu, c$nd nu este
targetat de nici un alt canal media,
prime time-ul (orar de maxim@
audien]@/prezen]@) pe internet fiind
între 9 }i 18, perioad@ în care onli-
ne-ul reprezint@ cea mai bun@ moda-
litate de a atinge c$teva milioane de
utilizatori educa]i, cu venituri medii

}i peste medie, care }tiu s@ utilize-
ze un PC, etc.;
- ofer@ posibilitatea de a testa

reac]iile vizitatorilor la diverse
mesaje sau execu]ii, la diverse ore
ale zilei, în diferite puncte de con-
tact pe baza c@rora oamenii de
marketing pot construi proiecte inte-
resante;
- o campanie de publicitate online

are costuri de produc]ie }i de media
extrem de mici în compara]ie cu
media clasice;
- o campanie de publicitate online

poate fi monitorizat@ la scurt timp
de la lansarea ei;
- o campanie de publicitate online

presupune comunicarea direct@ }i
personalizat@ cu consumatorul;

- control ridicat al target@rii,
adverti serii pot accesa segmente
precise de consumatori, datorit@ exi-
sten]ei site-urilor specializate, utiliza-
torii de internet consum@ din ce în
ce mai pu]in media tradi]ional@;
- timpul de expunere este maxim,

afacerea fiind prezent@ pe pia]@ 24
de ore din 24. Orice persoan@ inte-
resat@ se poate informa online în
leg@tur@ cu o afacere sau alta, ce
produse sau servicii sunt oferite,
cum se poate lua legatura cu firma,
etc;
- informa]iile postate pot fi actuali-
zate mult mai rapid, f@r@ mari efor-
turi sau cheltuieli;
- oportunit@]i de afaceri interna]io -

nale, av$nd în vedere lipsa bariere-
lor geografice.
Atunci c$nd vorbim de eficien]a
campaniilor online, trebuie s@ne
raport@m la obiectivele pe care ni le-
am propus: ob]inerea notoriet@]ii
(pentru un brand, produs, ofert@,
serviciu, etc), p@strarea rela]iei cu
clien]ii, atragerea utilizatorului la
punctul de v$nzare offline sau chiar
online, dac@ produsul se vinde prin-
tr-un magazin virtual)
Marketingul online permite compa-

niilor s@-}i ]inteasc@ clien]ii într-un
mod în care marketingul pe mediile
tradi]ionale nu poate. Mesajele indi-
vidualizate, v$nzarea unu-la-unu }i
plasarea unui mesaj publicitar în
interiorul unei cantit@]i însemnate de
informa]ie util@ fac regula.
Publicitatea online este mai apro-
piat@ de v$nzarea personal@ dec$t
orice altceva. 
Calitatea informa]iei }i a serviciilor 
i-a convins pe rom$ni c@ internetul

merit@ aten]ie: num@rul utilizatorilor
a crescut }i advertiserii se orienteaz@
din ce în ce mai mult spre mediul
online.
Rom$nia are una dintre cele mai
mari rate de cre}tere a num@rului
utilizatorilor de internet din Europa
în perioada 2000-2007, arat@ un stu-
diu asupra pie]ei de internet realizat
de Miniwatts Marketing Group.
Num@rul utilizatorilor este în conti-
nu@ cre}tere }i calitatea con]inutului
se îmbog@]e}te, astfel c@ }i publici-
tatea online se va extinde. Ca
dovad@, num@rul companiilor }i al
brandurilor care î}i fac reclam@pe
internet a crescut substan]ial.
Pentru c@ a crescut foarte mult
num@rul de utilizatori rom$ni,
agen]iile de media au început s@ î}i
schimbe }i ele strategia în ceea ce
prive}te mediul online. Multe }i-au
creat departamente separate de onli-
ne, au ap@rut agen]ii specializate
doar pe acest mediu. Dup@ cum
arat@ de altfel }i comportamentul de
consum al popula]iei, tirajele de
pres@ scad de la an la an, interne-
tul devenind tot mai popular. 
%n cazul unei campanii de bannere
online, pe l$ng@ bine-cunoscutele
date referitoare la num@rul de afi}@ri
cump@rate sau la num@rul de utiliza-
tori unici atin}i }i num@rul mediu de
afi}@ri pe vizitator unic, se poate
monitoriza }i rata de click care s-a
ob]inut. %n acest caz, relevant@ este
rata de click pe vizitatori unici }i nu
rata de click ob]inut@ pe num@rul
total de afi}@ri ale bannerului postat
online. 
%n ceea ce prive}te eficien]a strate-
giei web site-ului pe care a fost tri-
mis utilizatorul prin ap@sare pe ban-
ner, se pot face diverse conversii, în
func]ie de obiective. %n acest fel, se
poate afla c$]i utilizatori continu@
navigarea pe site  dup@ ap@sarea pe
banner versus  c$]i închid site-ul
imediat, c$]i din cei ce au ajuns pe
site din banner folosesc op]iunile
oferite pe site pentru interac]iune
(informare despre detalii, trimitere
unui prieten, tip@rire info, postare de
con]inut online, abonare la un servi-
ciu online), c$]i iau o decizie de cum-
p@rare (contactarea online a unui v$n  -
z@tor/dealer sau cump@rarea online).
Potrivit IAB (Asocia]ia Interactive
Advertising Bureau), Rom$nia, care
adun@juc@torii din domeniul publi-
cit@]ii online, exist@ dou@ modalit@]i

de a m@sura publicitatea online. Una
presupune monitorizarea site-urilor
}i calcularea automat@ a valorii ban-
nerelor rulate la rate card (list@ de
pre]uri), cealalt@ presupune colabora-
rea cu o institu]ie de audit care ar
culege informa]iile declarate de fie-
care companie implicat@, într-un
cadru confiden]ial, pe care le-ar pre-
zenta, ulterior, într-un raport agregat.
A doua form@, utilizat@ }i în celelal-
te ]@ri europene este cea spre care
se tinde }i la noi. Aceasta emite
standardele în publicitatea online,
care trebuie acceptate de c@tre toate
companiile implicate în publicitatea
pe internet în Rom$nia, precum }i
datele despre trafic }i activitatea pe
internet care vor fi oferite de Biroul
Rom$n de Audit al Tirajelor (BRAT).
BRAT este o asocia]ie non-profit a
editorilor, agen]iilor }i clien]ilor de
publicitate. %n prezent BRAT are
peste 230 de membri }i ofer@ indu-
striei de publicitate informa]iile nece-
sare în tranzac]ionarea spa]iului
publicitar pentru presa scris@}i, prin
SATI (Studiul de Audien]@}i Trafic pe
Internet), pentru Internet.
Anul acesta, pia]a de publicitate 
online a fost estimat@, de principale-
le regii de publicitate online, la 12-
15 milioane de euro, cu o cre}tere
de aproximativ 65& fa]@ de 2007. 
O dat@ cu lansarea SATI al BRAT va
cre}te încrederea în online, iar
estim@rile pie]ei ar putea fi mai
aproape de realitate. SATI ofer@ o
evaluare mai credibil@ a site-urilor.
SATI pune la dispozi]ia pie]ei de
publicitate online o evaluare corect@,
independent@ }i credibil@ a perfor-
man]elor site-urilor, at$t din punctul
de vedere al traficului, audien]ei,
precum }i a profilelor utilizatorilor
lor. Astfel, pia]a de publicitate,
agen]iile, clien]ii de publicitate, vor
putea utiliza un etalon comun în
tranzac]ionarea spa]iului publicitar al
mediului online, la fel ca }i pentru
celelalte medii. 
%ncep$nd cu acest an, vor fi dispo-
nibile, pe l$ng@ rezultatele de trafic
}i rezultatele unor studii sociodemo-
grafice ale site-urilor (oferind infor-
ma]ii despre structura }i dimensiu-
nea universului utilizatorilor de inter-
net din Rom$nia).
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Viitorul publicit@]ii va fi pe Internet?

Drd. Camelia Apostu

NOTES: (1) The European Union Internet Statistics were updated for November 30,
2007. (2) Population is based on data from the Census Bureau. (3) The usage num-
bers come from various sources, mainly from data published by
Nielsen//NetRatings , ITU , C-I-A, local NICs and private sources. (4) Data may be
cited, giving due credit and establishing an active link to Internet World Stats
.Copyright © 2008, Miniwatts Marketing Group. All rights reserved.



urmare din pag. 1
{i poate, privind aceast@ chestiune a
salariilor, ^n]elegem altfel avantajul com-
petitiv al automobilului produs la
Mioveni, care a reu}it s@ rup@ ceva din
pia]a interna]ional@, prin pre]ul produsu-
lui. La pierderile pe care le ^nregistreaz@,
zilnic, cei de la Dacia, se poate ca accep-
tarea cre}terii salariale s@ nu fie at$t de
p@guboas@ cum e reducerea produc]iei,
dar, dincolo de rezultatul financiar,
Renault ap@r@ aici un principiu de efi-
cien]@ pe care }i-a g$ndit ^ntreaga
investi]ie, pe termen mediu cel pu]in.
Acela al salariilor sc@zute, }i ^n ponderea
total@ a cifrei de afaceri. F@r@ acest argu-
ment, ar mai fi existat aceast@ investi]ie?
Cel de-al treilea exemplu, din aceea}i
serie, vine de la Mangalia, unde coreenii
de la }antierele navale au ^ns@ aceea}i

problem@ cu salariile. Nu le convine o
cre}tere }i au ^nceput s@ aduc@ munci-
tori asiatici, pentru a mai reduce din pre-
siunea la care sunt supu}i, }i deschid
astfel un subiect ^nc@ necunoscut pie]ei
rom$ne}ti. Dac@ celelalte cazuri de mun-
citori str@ini erau motivate de lipsa for]ei
de munc@, nu at$t de costul ei, iat@,
acum vorbim doar de costuri, iar cei la
Daewoo Mangalia tot la asta se uit@. Trei
abord@ri diferite, aceea}i problem@ - a
salariilor. Sunt ele mici, a}a cum mai
crede Nokia (sau Ford, c@ doar nu vine
la Craiova pentru ....inova]iile tehnologice
locale) sau sunt ele prea mari, a}a cum
cred Renault }i Daewoo? R@spunsul la
aceast@ ^ntrebare este unul conjunctural-
dar ^ntrebarea este una fundamental@ }i
marcheaz@ ^n mod clar o nou@ epoc@
pentru multina]ionale. Cum va ar@ta ea,
e greu de spus, dar perioada ^n care
c$}tigul major ob]inut din costul de
munc@ se termin@ odat@ cu Nokia }i
Ford, }i tot cu acestea ^ncepe noua
perioad@ ^n care {I ALTE argumente tre-
buie aduse, pentru a c$}tiga. Nu vor
lipsi, cu siguran]@, semn clar c@
investi]iile str@ine vin ^ntr-un ritm accep-
tabil, dar trecerea dintr-o perioad@ ^n
alta, ca orice trecere, nu poate fi f@cut@
f@r@ convulsii (negocieri) }i durere
(greve). Este, ^ns@, Rom$nia preg@tit@
pentru acest pas? Nu cumva risc@ o sin-
cop@ ^n aceast@ alimentare de investi]ii
str@ine, atunci c$nd tranzi]ia salarial@ va

deveni o certitudine? Banii ace}tia din
investi]ii sunt plasa de siguran]@ pentru
deficitul de cont curent, care }i a}a nu
poate fi acoperit dec$t 50 - 60&, de cele
7 miliarde euro intrate pe aceat@ cale ^n
]ar@ ca investi]ii. Deocamdat@, nu sunt
semnale ^n acest sens, dar, dac@ acest
ritm de cre}tere al salariilor va continua,
nu vor lipsi investitorii sceptici.
Scepticismul poate fi ^nt@rit de aceast@
cre}tere: din 2000, salariile au crescut cu
doar 50&, ^n timp ce productivitatea cu
155&! Orice investitor care vede acest
decalaj }tie c@ vor urma, ̂n consecin]@, pre-
siuni pe cre}terea salarial@, pentru a mai
echilibra ceva din acest decalaj uria}. Am
intrat ^n aceast@ perioad@ a reglajelor, iar
investiorii str@ini care apar de-acum }i
nu iau aceaste chestiuni ^n calcul, dar }i
cei care se obi}nuiser@ cu alte reguli tre-
buie s@ se a}tepte la conflicte de munc@
de genul Dacia, pentru perioada
urm@toare. Problema acestei diferen]e de
productivitate-salarii este c@ ea va fi
echilibrat@ dup@ anul 2007, an ^n care
cre}terea de salarii a fost, pentru prima
dat@ din 2000, peste cre}terea de pro-
ductivitate! Dar, acest argument nu va
conta ^n negocierile pentru salarii:
Multina]ionalele care au mizat pe salarii-
le mici vor avea o perioad@ grea. Unele
sunt preg@tite pentru noile condi]ii, alte-
le vor pierde. Cert este c@ vechiul sce-
nariu al salariilor mici e desuet, iar cel
nou ^nc@ nu e prea clar conturat.

Dan Suciu

Market - maker pe un nou
produs futures 

Încep$nd cu data de 8 aprilie, un
nou produs derivat disponibil pe
pia]a futures de la Sibiu va benefi-
cia de activitatea de market-making.
Este vorba despre contractul franc
elve]ian/leu, cu scaden]ele iunie }i
septembrie. Aceast@ activitate va fi
realizat@ de SSIF WBS ROMANIA
SA. Contractul CHF/RON a fost lan-
sat pe pia]a Sibex, la ^nceputul aces -
tei luni. Admiterea participantului
SSIF WBS ROMANIA SA Bucure}ti
,^n calitate de Market Maker pe pia]a
reglementat@ de instrumente finan-
ciare derivate, administrat@ de SC
Bursa Monetar Financiar@ }i de
M@rfuri SA, a fost aprobat@ de
Consiliul de Administra]ie al bursei
^n 4 aprilie. “L@rgirea ariei de pro-
duse care beneficiaz@ de activitatea
formatorilor de pia]@ este o m@sur@
menit@ s@ dinamizeze }i mai mult
pia]a futures }i, ^n special, segmen-
tul derivatelor pe cursurile valutare,
care a ^nregistrat deja o cre}tere
consistent@ de lichiditate, dup@ lan-
sarea acestei activit@]i”, a declarat
dl. Teodor Ancu]a, pre}edintele
Sibex. Reamintim c@ societatea WBS
mai desf@}oar@ activitatea de market-
making pe contractele RON/EURO,
RON/USD }i DEEBS cu scaden]ele

iunie }i septembrie. 

Lansare WebTrader Demo

Încep$nd din data de 7 aprilie 2008,
Bursa din Sibiu a lansat versiunea
Demo a platformei WebTrader, dedi-
cat@ investitorilor individuali pe pia]a
futures de la Sibiu. WebTrader este
o aplica]ie de tranzac]ionare pentru
investitorii individuali pe pia]a
SIBEX. Prin intermediul ei, clien]ii au
acces la vizualizarea ^n timp real a
cota]iilor futures }i options de pe
pia]a Sibex }i pot lansa/modifica/
anula ordinea de tranzac]ionare pen-
tru contracte futures }i options.
Varianta complet@ a aplica]iei
WebTrader permite vizualizarea ^n
timp real a situa]iei portofoliului de
pe pia]a SIBEX. Aplica]ia WebTrader
Demo constituie, pentru to]i cei inte-
resa]i de instrumentele financiare
derivate, un mediu virtual de testare
a calit@]ilor de investitor pe pia]a
futures, precum }i o bun@ ocazie de
acomodare cu facilit@]ile }i op]iunile
de tranzac]ionare existente pe pia]a
SIBEX. Pentru crearea unui cont
demo, doritorii trebuie s@ acceseze
adresa http://demo.sibex.ro/. Dup@
introducerea datelor personale }i a
parolei, procedura de generare a
contului este una automat@. Contul
demo va fi alimentat cu suma vir-
tual@ de 100.000 Ron, cu care pot
fi tranzac]ionate virtual at$t contrac-
te futures, c$t }i op]iuni. Aplica]ia
este deschis@ non-stop, tocmai pen-
tru a permite experimentarea tran-
zac]ion@rii derivatelor ^n orice
moment }i ^n func]ie de orice }tiri
ap@rute ^n pie]ele financiare de pe
mapamond. WebTrader este, at$t ^n
versiunea demo, c$t }i ^n versiunea
real@, o aplica]ie care func]ioneaz@
prin Internet. Ea nu necesit@
de]inerea unei adrese IP fixe sau
instalarea vreunui executabil.  Acest
lucru permite tranzac]ionarea de la
orice computer conectat la Internet.
Drept urmare, parametrii de
func]ionare a aplica]iei depind ^n
mod direct de calitatea conexiunii de
Internet a utilizatorilor.Pentru suge-
stii, ^ntreb@ri si observa]ii doritorii au

la dispozi]ie adresa: demo@sibex.ro
sau forumul oficial SIBEX, disponibil
la adresa forum.sibex.ro.

Campanie de promovare
SIBEX

În perioada aprilie – iunie 2008, a
campaniei de promovare a inve-
sti]iilor la termen, const$nd ^n
cursu ri gratuite de ini]iere ^n tran-
zac]ionarea instrumentelor financiare
derivate.  Scopul campaniei este
promovarea produselor SIBEX,
anume contractele  futures si
options (în special derivate pe
ac]iuni), precum }i atragerea de noi
investitori. Ora}ele ^n care se vor
desf@}ura aceste cursuri sunt:
Bra}ov, Bucure}ti, Ia}i, Satu Mare,
Arad, Gala]i }i Craiova. Fiecare curs
va cuprinde 12 ore (6 ore/zi) de pre-
zent@ri practice ale mecanismului de
tranzac]ionare pe pia]a futures }i
options. Se vor expune,  ^n princi-
pal: teme legate de mecanismul de
tranzac]ionare al contractelor futures
}i options pe pia]a SIBEX; pa}ii de
acces pe pia]a SIBEX; avantajele
derivatelor fa]@ de produsele spot;
strategii de tranzac]ionare (specu-
la]ie, arbitraj); strategii simple }i
complexe cu op]iuni; modul de
deschidere a unui cont de tran-
zac]ionare demo pe platforma
WebTrader; modul de func]ionare a
Forumului SIBEX; Modalitatea de
^nscriere la cursuri const@ ^n  trans -
miterea prin fax sau email a formu-
larului de ^nscriere }i a copiei dup@
actul de identitate. Detalii suplimen-
tare pe site-ul www.sibex.ro 

Tranzac]ii ^n premier@ pe
derivatele franc elve]ian / leu

La debutul s@pt@m$nii, investitorii
futures au beneficiat de cre}terile
consistente ale cota]iilor derivatelor
pe ac]iuni, situa]ie care a impulsio-
nat plasamentele. Au fost ^ncheiate
19.250 contracte futures }i options
din peste 2700 tranzac]ii, cu o
valoare de 54,4 milioane de lei, fiind
atins cel mai bun volum din acest

debut de lun@. Investitorii s-au
orientat, ^ntr-o propor]ie
cov$r}itoare, c@tre scaden]a la trei
luni. În opinia Mirabelei Coss, broker
la SSIF Broker Cluj, „începutul
s@pt@m$nii s-a dovedit a fi important
nu doar din punct de vedere al
cre}terilor ^nregistrate pe derivatele
din sectorul financiar }i  ^n special
pe DESIF }i DEEBS, ci }i din per-
spectiva volumelor importante deru-
late ^n pia]a sibian@, care au dep@}it
de aproape }ase ori ^n echivalent
volumele din pia]a la vedere pe
DESIF 2, concomitent cu o reducere
vizibil@ a num@rului de pozi]ii
deschise”. De remarcat a fost lichi-
ditatea excelent@ din pia]a
RON/EURO, unde s-au realizat 461
contracte.  Cu 10.625 de contracte,
DESIF 2 au dominat la capitolul
lichiditate. DESIF 5 au ocupat locul
secund, cu 7664 contracte. 
Dup@ cre}terile de luni, care au
impulsionat pia]a, fiind atins maxi-
mul de lichiditate pe luna ^n curs,
}edin]a de mar]i a adus o ^ntoarce-
re a pre]urilor pe sc@dere.
Lichiditatea s-a men]inut ^ns@ ridi-
cat@, investitorii ^ncheind  15.390
contracte, valoarea acestora fiind de
43,14 milioane de lei. Deosebit de
interesant@ a fost tendin]a investito-
rilor de a deschide noi pozi]ii futu-
res, pe tot parcursul }edin]ei, predo-
min$nd aceast@ direc]ie. La final,
totalul pozi]iilor futures a ajuns la
peste 61.000, cu circa 14,5 & peste
nivelul precedent. „Cre}terea num@ -
rului de pozi]ii futures a fost cu
adev@rat spectaculoas@, mai ales ^n
condi]iile ^n care ea a survenit dup@
^nchiderile agresive de luni.
Atitudinea este una care indic@ fap-
tul c@ exist@ investitori deci}i s@
urmeze o direc]ie sau alta pe o
perioade mai extins@ de timp”, a
declarat un broker sibian. În ceea ce
prive}te distribuirea interesului
raportat la produsele disponibile pe
pia]a Sibex, derivatele SIF continu@
s@ fie vedetele pie]ei, ele domin$nd
cantitativ tranzac]iile. Pe primul loc
sa-au aflat DESIF 2, cu 8714 con-
tracte. Cu 6283 de contracte, DESIF

5 s-au clasate pe locul secund. 
Miercuri, cel mai important eveni-
ment al }edin]ei a fost tran-
zac]ionarea ^n premier@ a  derivate-
lor pe cursul de schimb
franc/elve]ian leu, care, la o
s@pt@m$n@ de la lansare, a atras pri-
mii investitori. Au fost ^ncheiate 30
contracte CHF/RON pe scaden]a
iunie, pre]ul de cotare pentru mone-
da din ]ara cantoanelor fix$ndu-se la
2,348 lei. Decisiv@ pentru atragerea
clien]ilor pe acest produs a fost }i
intrarea market-makerului, care a
oferit cota]ii foarte bune at$t la cere-
re, c$t }i la ofert@. În ceea ce
prive}te caracteristicile de ansamblu
ale }edin]ei de la mijlocul
s@pt@m$nii, s-a putut observa conti-
nuarea sc@derilor, f@r@ ca acestea s@
aib@ ^ns@ amplitudinea celor din
}edin]a precedent@. Din perspectiva
lichidit@]ii, am avut parte de o sesiu-
ne cu volume bune, fiind ^ncheiate
11.475 contracte, din aproape 2000
tranzac]ii cu o valoare de 32,25
milioane de lei.  Num@rul pozi]iilor
futures }i-a p@strat tendin]a ascen-
dent@, dep@}ind u}or pragul de
70.000. ”În ciuda evolu]iei negative
at$t a pie]ei la vedere, c$t }i a celei
de la Sibiu, num@rul celor interesa]i
de contractele disponibile este ^n
cre}tere. Diversificarea serviciilor,
mereu bine venit@, a adus }i prime-
le tranzac]ii pe perechea valutar@
CHF/RON }i, chiar dac@ num@rul de
tranzac]ii este ^nc@ destul de redus,
prezen]a market-makerului pe acest
simbol poate aduce pe viitor un inte-
res ^n cre}tere pe produsul ^n
discu]ie”, a declarat Mirabela Coss.
Pe l$ng@ contractele amintite, de
remarcat a fost interesul pentru
^ntreaga pia]@ a derivatelor pe cursu-
rile de schimb. 
Cele mai multe contracte pe un pro-
dus derivat valutar s-au ^nregistrat pe
perechea leu/euro, unde totalul s-a
ridicat la 69. Pe segmentul derivate-
lor pe ac]iuni, investitorii au acordat
o aten]ie maximal@ produselor finan-
ciare. S-au impus DESIF 5 cu mai
mult de 6000 contracte, urmate de
DESIF 2 cu peste 5000.
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La bursa sibian@ 

Epoca salariilor mici s-a ^ncheiat!

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

Sibex lanseaz@ noi facilit@]i pentru investitori



În 2004, Europa celor 25 a reprezentat
93.000 de noi doctori, fa]@ de 48.000 în
S.U.A. Cu 60 & de locuitori mai mult
(493 milioane) decât S.U.A. (302 mi-
lioane), Uniunea European@ formeaz@ de
dou@ ori mai mul]i doctori decât
partenerul s@u aflat de partea cealalt@ a
Atlanticului. {i în raport cu Japonia, st@
mai bine cu de 4 ori mai mul]i locuitori,
dar de 6 ori mai mul]i doctori. Printre
cei 25, Germania este în frunte, cu mai
mult de 23.000 de titluri de doctor
decernate în 2004, respectiv 7 & din
titlurile de ciclul trei decernate în ]ar@, o

rat@ în mod particular ridicat@. Regatul
Unit (15.200) se situeaz@ pe locul doi,
mult în urm@, Fran]a, pe locul trei (8.400
de doctori) }i imediat dup@, Spania. În
Germania, doctorii se confrunt@ cu o rat@
a }omajului de trei ori mai pu]in ridicat@
decât restul popula]iei (2,3 & fa]@ de
7,1 &), în vreme ce în S.U.A diferen]a
este mai pu]in reprezentativ@ (2,9 & fa]@
de 4,8 &). S@ remarc@m c@, în Europa,
femeile sunt sensibil sub-reprezentate
(43 & din titluri), în timp ce în S.U.A.,
propor]ia este mai echilibrat@ (48 & din
doctori sunt de sex feminin). 

(adaptare dup@ Tomas Méri, 
Statistiques en bref, nr. 31; 
surse statistice: Eurostat)
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Comitetul }tiin]ific
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