
-----

În economia româneasc@ multina]ionalele au avut
rolul de ferment al capitalismului în to]i ace}ti
ani. Iar capitalismul românesc s-a umflat mai
greu pentru c@ a avut fermen]i mai pu]ini decât
celelalte ]@ri central }i est europene. O neîncre-
dere în pia]@ }i în institu]ii a f@cut ca prezen]a
acestor investitori s@ nu fie una substan]ial@ în
anii 90, în timp ce în întreaga zon@ privatiz@rile
sau greenfield-urile erau evenimente cotidiene. La
noi, au fost evenimente, îns@ }i atunci multi-
na]ionalele }i-au asumat acest rol de excep]ie. Au
fost bine primite, cu facilit@]i ob]inute prin legi
speciale, au beneficiat de pre]uri mici la priva-
tiz@ri pentru c@ a existat o conjunctur@ - indus@
uneori- pentru asemenea achizi]ii, au g@sit for]@
de munc@ ieftin@ }i dup@ ce au început s@ pro-
duc@ }i au început s@ fac@ profituri spectaculoa-
se de dou@ cifre mari. Acest risc institu]ional a
fost perpetuat de o conducere politic@ slab@, dar
prietenoas@ pân@ la obedien]@ fa]@ de capitalul
str@in, ceea ce a f@cut din România în jurul ani-
lor 2000 una din cele mai rentabile zone de
investi]ii, dar }i una din cele mai pu]in cunoscu-
te. Obedien]a autorit@]ilor, condi]iile salariale
bune pentru perioada respectiv@ }i nu în ultimul
rând know-how-ul }i noutatea propriu-zis@ pe
care au adus-o pe pia]@, le-a f@cut populare }i
bine primite.

Roma 
}i Tziganii(II)

Lumea occidental@ consider@
multiplicarea }i diversificarea
permanent@ a nevoilor ca pe o
evolu]ie fireasc@ care
înso]e}te orice proces de dez-
voltare economic@. E normal
s@ fie a}a? Bineîn]eles c@
dorin]a de a avea mai mult
reprezint@ cea mai puternic@
„motiva]ie”, dar c$nd se poate
spune c@ avem destul, sau,
poate, chiar prea mult? Criza

alimentar@ care se contureaz@ la nivel global determin@
ca o nevoie fundamental@, cea a alimenta]iei, s@ nu
poate fi satisf@cut@ pentru un num@r din ce în ce mai
mare de oameni. Coordonatorul ONU pentru ajutoare
de urgen]@, John Holmes, a declarat c@ majorarea
pre]ului la alimente îi love}te din plin pe s@raci. 
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Imaginea s@pt@m$nii

„Marile gânduri vin din inim@”.
Vauvenargues

...Ideile }i actele ca atare ale primaru-
lui din Flammersfeld, care au prins tot
mai mult@ via]@, trezesc interesul pe
m@sur@ al celorlal]i fa]@ de acest om
întreprinz@tor social }i, în consecin]@,
respectul lor. Într-o societate de tip
imperial în care, totu}i, fie mai la
„dreapta”, fie mai la „stânga”, fie la
„centru”, respectul fa]@ de aproape

socialmente însemna ceva. Iar
fenomenele continu@ s@ se dezvolte
având în centrul lor chiar pe
F.W.Raiffeisen care urc@, la rândul
s@u, scara promo]iei sociale meritorii.
În 1852 va fi mutat la Heddersdorf,
aproape de Neuwied, în Valea renan@.
...Era o zon@ mult diferit@ fa]@ de
mediul rural pe care îl cunoscuse pân@
atunci, aici existând nu pu]ine manu-
facturi. Va crea imediat „Asocia]ia cari -
tabil@ din Heddersdorf”, devenind
membri 60 de locuitori înst@ri]i, cu o
situa]ie material@ împlinit@. Sunt ]intele

urm@rite }i la Flammersfeld, îns@
obiectivele de acum erau mult mai
vaste, integrând nu doar ameliorarea
condi]iilor de via]@ ale unor oameni, ci
scopuri sociale mai generale precum
asisten]a pentru copiii abandona]i,
educa]ia acestora, ocuparea }omerilor
dar }i a delincven]ilor elibera]i, credite
pentru ca agricultorii cu mai pu]ine
resurse s@ cumpere hrana animalelor,
iar ca un veritabil corolar „constituirea
unei Case de Credit” pentru clasele
modeste.

F.W. Raiffeisen sau for]a solidarit@]ii cooperative(II)
Dan POPESCU
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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

Personalit@]i care au marcat evolu]ia lumii

Un posibil butoi de
pulbere: pre]urile 

alimentelor

Cândva, cu mai mul]i ani în urm@, îmi f@cusem bunul obicei de
a hoin@ri pe la orele dimine]ilor de sfâr}it de s@pt@mân@ prin
Pia]a Cibin, în c@utare de trufandale proaspete }i de-o vorb@ cu
amicii – din p@cate, unii dintre ei disp@ru]i prematur – care
b@gasem de seam@ c@ împ@rt@}eau acelea}i pl@ceri estivale.

Cercetam cu deosebire tarabele b@trânelor din Turni}or sau
din satele din preajma Sibiului, unde g@seam roadele proaspete
ale p@mântului îngr@}at cu b@legar }i netratate cu chimicale. Nu
ocoleam nici co}ni]ele oltenilor veni]i de cu noapte prin trenuri
hodorogite }i m@ bucuram auzind invita]iile lor îmbietoare:
„Gust@ }i de la noi o ro}ie, un pepene de D@buleni, domnule!”
{i aveau, într-adev@r, gustul }i parfumul }tiute din gr@dinile de
alt@dat@ ale p@rin]ilor no}tri.

Anii au trecut }i în pia]a Cibin s-au schimbat treptat }i
actorii, }i decorul. Dar }i oferta. Au disp@rut pe nesim]ite
b@trânele din Turni}or, s-au risipit gr@dinarii din Bungard }i
Gu}teri]a. Oltenii din D@buleni se dau acum ni}te brune]i de-ai
no}tri }i vând exact ceea  ce vând to]i precupe]ii care au
monopolizat tarabele de pe malul Cibinului: mere de Turcia, pere
de Argentina, pepeni de Grecia, c@p}uni de Spania, struguri de
Italia, legume din toate col]urile lumii. Toate f@r@ cusur,
proaspete, ar@toase, uria}e, bune parc@ pentru fotografii de
reclam@. Nu se vând din prima zi – nicio problem@! 

continuare ^n pagina 2

Gr@dinile }i livezile
de alt@dat@

Cu nostalgie despre

Noua strategie a 
multi na]ionalelor

Emil DAVID

Taiwan, Taipei: Cea mai ^nalt@ cl@dire a lumii

Lia-Alexandra BALTADOR

Dan Suciu

Eugen IORD~NESCU

Marin CR~CIUN
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A ap@rut, de cur$nd, volumul
„G$lceav@ sub Podul Minciunilor”, de
Corneliu V.Mihail, în Editura Perena.
O apari]ie demn@ de tot interesul.
Din portofoliul, deloc comod, al unui
telespectator inteligent, caustic }i cu
tot at$ta umor, Corneliu V.Mihail se
v@de}te, în felul s@u inimitabil, un
critic }ficuitor al timpului pe care îl
tr@im, un cronicar riguros }i generos
al vie]ii sociale }i culturale din Sibiul
natal pe care îl iube}te at$t de mult.
{i tot Corneliu V.Mihail se relev@, în
spiritul celor mai bune tradi]ii, un
veritabil creator de limb@
rom$neasc@. S@ ne referim pe r$nd.
Critic }ficuitor? Neîndoielnic.
Scriitorul prezint@ în „muzeul de con-
temporaneit@]i” pe care îl deschide
cu larghe]e }i m@iestrie cititorului –
m@iestrie în care, cum se exprima
at$t de elocvent unul dintre recen-
zen]ii s@i, estetul N.I.Dobra,  domin@
„for]a verbului, elegan]a epitetului }i
percutan]a metaforei” – prezint@,
deci, un }ir nu at$t de personaje c$t
de situa]ii animate pe personaje.
Situa]ii în fond triste }i c@rora le
sunt înl@turate m@}tile grote}ti de
carnaval vulgar }i oper@ buf@, într-un
timp în care ignoran]a, incultura, stu-
piditatea nu se afl@ deloc pe un plan
secund, ci pe un plan prim de afir-
mare. Sunt devoalate chipuri care, în
împrejur@rile respective, î]i trezesc
dezgustul, î]i deterioreaz@ }i î]i
întunec@ speran]ele, te fac s@ î]i pui
întrebarea fatidic@ „Încotro, oare,
Dumnezeule?” Sunt multe lucruri de

spus aici, desprinzi îns@ o concluzie
din paginile volumului: inteligen]a }i
sclipirile sunt cel mai adesea gene -
roase, revelator pozitive, pe c$nd
prostia, „d@n]uiala” }i emfaza nu
sunt deloc inofensive, dimpotriv@,
devin cinice, crude, cupide. Ele sunt
disecate }i ar@tate de ritmurile }i
muzicalitatea „Ciuleandrei” interpre-
tat@ iscusit de autor. Nu este deloc
lipsit@ de relevan]@ nici deviza
„Fereasc@ Dumnezeu de prostul har-
nic”…
Pe urm@, Corneliu V. Mihail cronicar
riguros }i generos al Sibiului? Iar@
neîndoielnic. Aflat în inima Rom$niei,
leag@n decenii de-a-r$ndul al unui
na]ionalism de foarte, bun@ calitate,
cu o adev@rat@ voca]ie european@, de
universalitate prin chiar originea sa,
prin chiar circumstan]ele devenirii
sale la stadiul actual de afirmare în
Europa }i în lume, Sibiul, cu un
asemenea statut, se anim@ at$t de
viu }i at$t de frumos sub pana scri-
itorului. În fapt, ora}ul se anim@ prin
g$ndurile }i faptele unor personaje
autentice care se bucur@, mai ales în
P.S.-urile elaboratelor sale, de aten]ia
autorului, perso naje care evolueaz@,
tr@iesc, se mi}c@ cu prec@dere în vir-
tutea împlinirii unor comandamente
ale binelui public pe care Corneliu
V.Mihail o consider@ esen]ial@.
În sf$r}it, dar nu în ultimul r$nd,
creator de limb@, autorul? Desigur.
Cronicarii sunt printre cei care au
creat limb@ rom$neasc@. Pe urm@, nu
pu]ini poe]i. Nu m@ refer la marele
Eminescu, ar fi o impietate, cred.
Dar, permite]i-mi s@-l amintesc pe
Ien@chi]@ V@c@rescu, cu „Am@r$t@

turturea” }i „Într-o gr@din@…” („Într-
o gr@din@ / L$ng’o tulpin@ / Z@ri o
floare / Ca o lumin@ / S-o tai se
stric@ / S-o las mi-e fric@ / C@ vine
altul / {i mi-o ridic@ „). Ce univers
conceput at$t de simplu, ce univers
bogat în ging@}ie, în delicate]e, în
sim]iri, în întreb@ri esen]iale. {i da]i-
mi voie s@-l amintesc pe Eugen
Barbu – cu mul]i, mul]i ani în urm@
cump@ram, deseori, „Contemporanul”
doar pentru a-i citi cronica sportiv@
at$t de bine }i  frumos scris@; }i s@-
l relev, totodat@, pe F@nu} Neagu, cu
prestigioas@ recunoa}tere, astfel,
na]ional@ }i interna]ional@. Dar,
Constantin T@nase, celebrul actor }i
cupletist, care }tia at$t de bine }i cu
mult umor s@ îmbog@]easc@ limba
rom$n@ cu neologisme aferente
perioadei dar „rom$nizate” ca situa]ii
}i care spuneau at$t de mult? Iat@,
„De la Dun@re la Don / Davai ceas,
davai palton / Davai bani, davai
mo}ie / Hara}o tov@r@}ie”. Foarte
vesel, de}i, în fond, teribil de laco nic
}i teribil de trist…
Corneliu V.Mihail a mers }i merge cu
deosebit@ d@ruire pe aceast@ at$t de
dificil@, destul de pu]in umblat@, dar
at$t de frumoas@ cale. Nu ofer exem-
ple deoarece ar trebui s@ citez întreg-
ul volum.  La c$teva m@ voi referi,
totu}i: cabotini ai m@t@surilor,
}erp@ria ministerial@, paranghelie
scabroas@, }ontic@ind, babe e}uate,
crame stilizate, fi]oasa latino, istorie
decoltat@ }i multe, multe altele.
Corneliu V.Mihail este subtil, original,
ginga}, deseori direct, ca uraganul,
dar }i aluziv, ca zefirul. El este }i
delicat, dar }i foarte dur în semnifi-

ca]iile pe care
le dezvolt@
construc]iile
sale lexice
care „aure-
oleaz@” per-
sonaje }i
situa]ii. Pot
s@ mai spun
c@ felul în
care scriitorul
selecteaz@ }i
a t a } e a z @
a d j e c t i v u l
l$ng@ sub-
s t a n t i v ,
adverbul pe
l$ng@ verb,
m e t a f o r e l e
sale originale
}i sclipitoare
f@r@ a apela
l a
pre]iozit@]ile
at$t de
g @ u n o a s e ,
induc, confer@ o veritabil@ sinergie
de putere }i pasiune construc]iilor
sale literare. O sinergie care
dezvele}te, de multe ori dintre bulen-
dre, o limb@ rom$neasc@ înnoit@,
proasp@t@. Precum copiii c@rora
p@rin]ii se str@duiesc s@ le înnoiasc@
ve}mintele în at$t de luminoasele zile
de dup@ Înviere.
Opresc, aici, }irul modestelor mele
considera]ii, privind cu admira]ie,
cum scria un alt at$t de apreciat crit-
ic al s@u, Emil Hurezeanu, pe „ultim-
ul cronicar frivol-monden al cet@]ii,
sub masca c@ruia ochii ora}ului
pl$ng }i sunt pl$n}i”, pe acela care

„a reu}it s@ fie }i cel mai frumos,
f@r@ ca frumuse]ea s@ mai poat@
salva, între timp, lumea…” Luki,
cum îi spun prietenii, „camarazii” s@i,
nu }i-a propus explicit s@ „salveze
lumea”, de}i nu se d@ deloc înl@turi
astfel. S@ nu uit@m c@, în acest timp
al globaliz@rii }i dezvolt@rii durabile,
lumea poate fi salvat@, c$t de pu]in,
de c@tre fiecare, de spiridu}ul bun }i
neast$mp@rat care s@l@}luie}te în
fiecare dintre noi. Or, cartea sa nu
degaj@ deloc „pu]inul”, ci este o
întreprindere critic@ }i constructiv@
foarte serioas@. De fapt,“Ridendo
castigat mores”.

Gr@dinile }i livezile de alt@dat@
urmare din pag. 1

Le g@se}ti la fel }i peste dou@
s@pt@mâni, c@ doar au termene de
garan]ie nelimitate. {i nu po]i cere în
fiecare diminea]@ trufandale
proaspete }i înrourate, culese în zori,
fiind de în]eles c@ gr@dinile Turciei
nu se afl@ la o arunc@tur@ de b@] ca
Turni}orul. Pân@ la urm@ trebuie s@
pricepi }i s@ accep]i c@ ne-am globa -
lizat }i pie]ele agroalimentare.
Globalizarea, cu toate cele bune }i
mai pu]in bune ale ei, nu poate
împiedica, totu}i, exprimarea unei
nedumeriri de bun sim]: cum se face
pân@ la urm@ c@ toat@ aceast@ fabu-
loas@ ofert@ din import arat@ ca }i
pictat@, de}i a c@l@torit zile }i
s@pt@mâni prin calele vapoarelor }i în
remorcile TIR-urilor? Cum de rezist@

ele, tot a}a de îmbietoare, alte
s@pt@mâni pe tarabele precupe]ilor
no}tri?
Ne r@spund o sumedenie de medici
}i cercet@tori, responsabili }i îngrijo-
ra]i deopotriv@, chiar dac@ vocile lor
se aud deocamdat@ în surdin@,
cople}i]i fiind de interesele globale
ale marilor companii interna]ionale de
produc]ie, transport }i desfacere, sau
de legile scrise }i nescrise ale soci-
et@]ii de consum în ansamblu.

Paradoxal, dar }tiin]a e de vin@
}i aici. Marile laboratoare de cerce -
tare ale lumii au fost puse la lucru
pe bani grei }i au oferit pe tav@
solu]ia: legumele }i fructele î}i pot
p@stra prospe]imea vreme îndelun-
gat@ prin expunere la radia]ii ioni -
zante! Ce-i drept, s-a demonstrat c@
procesul de conservare prin iradiere
distruge vitaminele, mineralele, }i

lipse}te hrana de gust sau parfum,
dar ce conteaz@! Tot la fel de
adev@rat este c@ multe organiza]ii
ecologiste interna]ionale au protestat
împotriva folosirii procedeului în sine
}i a consecin]elor lui principale care
înseamn@, concret, înmul]irea îngri-
jor@toare pe planet@ a centralelor }i
instala]iilor de iradiere care utilizeaz@
substan]e radioactive precum Cobalt
60 sau Cesiu 137 }i elimin@ de}euri
iradiante. Unele teste }i studii,
neconfirmate oficial înc@, spun c@
fructele }i legumele supuse acestui
gen de tratament sunt ele însele un
pericol nociv pentru s@n@tatea con-
sumatorilor, favorizând pe termen
lung apari]ia cancerului, bolilor de
rinichi }i a imunotoxicit@]ii.
Dar ce conteaz@ toate acestea în fa]a
intereselor de ordin economic?
Profitul este religia suprem@ pe

Mapamond }i lui i se supun to]i
muritorii. Atâta vreme cât riscurile pe
care le prezint@ alimentele tratate cu
radia]ii ionizante nu au fost înc@
identificate cu precizie, iar rarele
studii pe aceast@ tem@ au fost cel
mai adesea prompt discreditate,
aface rile pot prospera }i pe principi-
ul cinic c@, dac@ au disp@rut
r@zboaiele mondiale, cineva trebuie
s@ le ia locul în p@strarea echilibru-
lui demografic. Fapt este c@
Administra]ia alimentelor }i medica-
mentelor din SUA a dat „verde”
iradierii alimentelor ca mijloc de con-
servare începând cu anul 1963, iar
de atunci folosirea acestui procedeu
controversat }i periculos face încon-
jurul lumii. România îns@}i, prins@ în
hora globaliz@rii }i a adapt@rii legisla-
tive la regulile Uniunii Europene, a
emis înc@ din anul 2001 un act nor-
mativ care încearc@ s@ reglementeze
produc]ia, importul }i comercializarea
alimentelor }i ingredientelor alimenta-
re tratate cu radia]ii ionizante.
Încearc@ – este expresia cea mai
apropiat@ de realitate, pentru c@, iat@,
presa româneasc@ scrie negru pe alb
c@, în prezent, 99 la sut@ din
legumele }i fructele de pe pia]a
României sunt iradiate în scopul con-
serv@rii.
Aparent f@r@ nicio leg@tur@ cu pro-
centul alarmant semnalat, citim o
alt@ statistic@ de-a dreptul
cutremur@toare: la ora actual@, în
]ara noastr@ sunt înregistra]i oficial
(deci f@r@ a se socoti cazurile nede-
pistate) aproape 400.000 de bolnavi
de cancer, cifr@ care cre}te îngri-
jor@tor de la an la an, mai exact cu
12 la sut@ în 2007.

Câte din acestea se datoreaz@
m@rului frumos }i dolofan pe care îl
savur@m de câteva ori pe zi f@r@ s@
}tim c@ armate de oameni dornici de
câ}tig mare }i rapid l-au „tratat” cu
azota]i, fosfa]i, insecticide, radia]ii
ionizante, nu vom afla niciodat@ cu
precizie. Constat@m doar c@, para-
doxal, le import@m pe valut@ }i le
cump@r@m la pre]uri din ce în ce
mai mari. Institutul Na]ional de
Statistic@ a realizat în martie trecut,
ca o glum@ proast@ f@cut@ românilor
s@r@ci]i de infla]ie, un „top” al
scumpirilor. {ti]i cine se afl@ de
departe pe locul 1? Citricele }i tru-
fandalele tropicale, cu 6,77 la sut@
cre}tere de pre] într-o singur@ lun@.
S@ mai spun@ cineva c@ nego]ul cu
fructe }i legume iradiate nu e super-
rentabil!
S@ ne fie cu iertare dac@, prin cele
spuse pân@ aici, am cl@tinat câtu}i
de pu]in credin]ele }i speran]ele
naive ale adep]ilor hr@nirii naturiste.
Pentru lini}tea lor voi povesti în
final o mic@ întâmplare cu tâlc. Cu
ceva vreme în urm@, conduceam
câ]iva francezi prin aceea}i veche }i
b@t@torit@ pia]@ Cibin. Au trecut cu
o indiferen]@ suveran@ pe lâng@
}irurile de tarabe de pe care ne
f@ceau cu ochiul fructele }i legumele
din import. C@utau... mere }i pere
de la ]ar@, din gr@din@, zbârcite }i
vierm@noase. Da, prima condi]ie
ziceau – e s@ fie vierm@noase. {i
legume purtând înc@ pe ele urmele
de p@mânt reav@n din gr@din@. Aviz
amatorilor! {i regrete c@ p@mântul
înc@ s@n@tos }i roditor al ]@rii ne
ofer@ nou@, românilor, doar buruieni
}i paragin@..

Dan Popescu

Emil David

„G$lceav@ sub Podul Minciunilor”
- o perspectiv@ aproape economic@ -

Corneliu V.Mihail



Elemente componente ale creditelor bancare (V)
Credite ipotecare

Creditele ipotecare se pot acorda
persoanelor juridice care au ca obiect
de activitate construirea, reabilitarea,
consolidarea sau extinderea imo-
bilelor cu destina]ie locativ@, industri-
al@, comercial@, cât }i persoanelor
fizice care doresc s@-}i dobândeasc@
o locuin]@. 
Creditele ipotecare se acord@ pe
termene de pân@ la 25-30 de ani
chiar 35 de ani (existând diferen]e de
la o banc@ la alta).
În vederea ob]inerii unor astfel de
credite solicitan]ii vor prezenta b@ncii
urm@toarele:
- extrase din actele constitutive din
care s@ rezulte obiectul de activitate;-
dovezi cu privire la destina]ia cred-
itelor ipotecare;
- situa]ii privind elementele patrimo-
niale cu care au fost garantate
împrumuturile primite de la al]i cred-
itori;
- raport de evaluare a devizului esti-
mativ întocmit de o întreprindere de
construc]ii sau a imobilului ce va fi
adus în garan]ie }i care va fi
întocmit de c@tre un evaluator ates-
tat ANEVAR;
- contractul de credit ipotecar, pre-
cum }i garan]iile reale constituie
titluri executorii, urmând s@ fie inves-
tite cu formul@ executorie de c@tre
instan]a în teritoriul c@reia este situ-
at imobilul
Aceste credite sunt garantate cu
ipotec@ de rangul I pe imobilul pen-
tru care se acord@ împrumutul, care
trebuie s@ acopere în propor]ie de
120& creditul ipotecar. Este un
credit garantat cu propriet@]i imobil-
iare sub forma cl@dirilor (în mediul
urban) sau de natura terenurilor (în
mediu rural).

Credite pentru activitatea de leasing

Leasingul este definit ca fiind forma
special@ de închiriere a bunurilor
imobile sau mobile de c@tre societ@]i
financiare specializate, care

îndeplinesc condi]iile prev@zute de
lege pentru desf@}urarea acestei
activit@]i, c@tre agen]ii economici
(uneori }i persoane fizice), care nu
dispun de suficiente fonduri proprii
sau împrumutate pentru a-}i
achizi]iona astfel de bunuri cu plata
integral@, sau nu doresc s@-}i
achizi]ioneze aceste bunuri întrucât le
sunt necesare numai pentru perioade
scurte de timp.
Leasingul reprezint@ o conven]ie prin
care locatorul/finan]atorul (în calitate
de proprietar) transmite locataru-
lui/utilizatorului (persoana care ia cu
chirie), pentru o perioad@ determi-
nat@, dreptul de posesie sau de
folosin]@  a unui bun mobiliar, imo-
biliar sau a unui activ necorporal
destinat desf@}ur@rii activit@]ii de
exploatare a locatarului/utilizatorului,
contra unei chirii (rat@ de leasing),
cu op]iunea de cump@rare la sca-
den]@, la un pre] convenit prin con-
tractul ini]ial între p@r]i. Locatoru l
poate fi o societate de leasing, per-
soan@ juridic@ român@ sau str@in@,
iar utilizatorul, orice persoan@ fizic@
sau juridic@, român@ sau str@in@.
Obiectul opera]iunilor de leasing pot
fi:
- bunuri mobile (inclusiv valori
mobiliare);
- echipament industrial;
- bunuri imobile cu destina]ie com-
ercial@ sau industrial@;
- fonduri de comer];
Nu pot fi utilizate în sistem de leas-
ing:
- bunurile ce fac obiectul unei con-
cesiuni;
- înregistr@rile pe band@ audio }i
video, piesele de teatru, manuscrise-
le, brevetele }i drepturile de autor;
- bunurile care nu se afl@ în circuit-
ul civil.
Cele mai întâlnite cazuri de active cu
valori mari care fac obiectul
opera]iunilor de leasing sunt:
- mijloacele de transport (avioane,
nave, autocamioane, vagoane etc.);
- utilaje de ridicat;
- echipamente de transport;
- automobile;
- computere;
- echipamente medicale }i echipa-
mente utilizate în industria farmaceu-

tic@;
- echipamente industriale specializate;
- echipamente energetice;
- instala]ii }i utilaje de extrac]ie;
- hale industriale; alte asemenea.

La sfâr}itul perioadei de leasing,
finan]atorul se oblig@ s@ respecte
dreptul de op]iune al utilizatorului de
a decide în a cump@ra bunul, a pre-
lungi contractul de leasing sau în a
înceta raporturile contractuale.
Creditele pentru activit@]i de leasing
se acord@ pe termene de pân@ la 5
ani.
Volumul maxim ce se poate acorda
pentru activitatea de leasing poate fi
pân@ la 85& din pre]ul de achizi]ie
a bunului ce urmeaz@ a fi cump@rat
}i închiriat în regim de leasing.  

Credite de forfetare

Forfetarea este opera]iunea prin care
un vânz@tor sau prestator de servicii
î}i vinde crean]ele în valut@, rezultate
dintr-un contract de vânzare
cump@rare, pe care le are fa]@ de un
cump@r@tor sau beneficiar, unei soci-
et@]i bancare sau institu]ii financiare
specializate, contra unui cost de for-
fetare, înainte de ajungerea acestora
la scaden]@, dar nu cu mai mult de
30 de zile înainte de termen. 
Opera]iunea este negociabil@ }i se
deruleaz@ între banc@ }i clientul s@u,
crean]a valutar@ fiind cump@rat@ cu
renun]area la dreptul de regres
asupra vânz@torului crean]ei, excep-
tând cazurile de fraud@.
Forfetarea permite exportatorului
recuperarea sumelor înainte de sca-
den]@. În cazul opera]iunilor de for-
fetare, crean]ele sunt materializate în
efecte de comer] (cambii, bilete la
ordin }i alte titluri de valoare) expri-
mate în valut@, ai c@ror beneficiari
sunt agen]ii economici ce desf@}oar@
activit@]i de export }i sunt înregistra]i
în România. Titlurile de credit pro-
puse la forfetare sunt emise pe ter-
men mediu sau lung, dar se accept@
}i titluri cu scaden]@ sub 12 luni, dar
nu mai pu]in de 30 de zile.
Se primesc la analiz@ în vederea for-
fet@rii titluri care pe lâng@
respectarea cerin]elor de form@ }i
fond acceptate pe plan interna]ional
}i prev@zute de Legea nr. 58/1934
asupra cambiei }i biletului la ordin,
modificat@ de Legea nr. 83/1994,
îndeplinesc cumulativ }i urm@toarele
condi]ii:
- irevocabile;
- necondi]ionate;
- abstracte (independente de îndepli -
nirea clauzelor tranzac]iei comerciale
pe care se bazeaz@);
- integral transferabile (forfetorul s@
poat@ plasa crean]a total sau par]ial
în orice moment pân@ la scaden]@);

- posesorul titlului s@ fie client al
b@ncii;
- titlul s@ fie acceptat legal la plat@;
- intervalul de timp dintre momentul
prezent@rii la forfetare }i scaden]@ s@
fie de pân@ în 3 ani;
- titlul s@ fie avalizat de c@tre o
banc@ de prim rang din str@in@tate

sau în favoarea tr@g@torului s@ fie
emis@ o scrisoare de garan]ie de c@tre
o astfel de banc@. P e n t r u
ini]ierea opera]iunii de forfetare pos-
esorul titlului îl va prezenta b@ncii,
ata}at unei cereri de forfetare ce va
cuprinde:
- date generale de identificare a
exportatorului;
- valoarea titlului de credit }i moneda
în care este exprimat;
- numele }i ]ara de origine a impor-
tatorului;
- scaden]a titlului de credit respectiv;
- data livr@rii m@rfii }i data remiterii
titlurilor de credit b@ncii;
- men]iunea oblig@rii exportatorului la
plata costului forfet@rii.
Pentru titlurile acceptate în vederea
forfet@rii, în ziua stabilit@ de comun
acord cu beneficiarul titlului, banca va
efectua opera]iunea de forfetare pro-
priu-zis@, încasând costul de forfetare:
CF, compus din taxa de forfetare: TF,
comision de gestiune: CG }i dup@ caz
comision de op]iune: CO }i/sau comi-
sion de angajament CA, unde:

, în care:
TF = taxa de forfetare cuvenit@ b@ncii
Vt = valoarea titlului înscris@ la rubri-
ca special rezervat@ pe fa]a titlului;D
= nivelul de dobând@ LIBOR aferent
valutei respective }i o marj@ de risc
proprie b@ncii;
Nz= num@rul de zile calendaristice
între data forfet@rii }i ziua scaden]ei.În
eventualitatea neefectu@rii pl@]ii de
c@tre tras, banca va lua m@surile
necesare pentru recuperarea efectiv@ a
sumelor pl@tite, de la avalist sau de
la emitentul scrisorii de garan]ie ban-
car@.
La ora actual@ paleta de credite a
multitudinilor de b@nci care
func]ioneaz@ pe pia]a româneasc@ este
mult diversificat@. În acest context în
func]ie de necesit@]i societ@]ile comer-
ciale pot beneficia, pe lâng@ tipul de
credite prezentat }i de alte credite cu
caracter specific cum este cazul:
- creditelor adresate IMM-urilor (Între-
prinderilor Mici }i Mijlocii, care au un
statut aparte în cadrul societ@]ilor
comerciale, conform legisla]iei în
vigoare).
- }i creditelor adresate persoanelor fizice.
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Este cunoscut faptul c@ atât microe-
conomia, cât }i macroeconomia, ca
p@r]i ale }tiin]ei economice, sunt
abord@ri teoretice care scot în evi-
den]@ o lume economic@ unic@ din
dou@ perspective: microeconomic@ }i
macroeconomic@.
Plecând de la aceast@ tez@, este
cunoscut faptul c@ activit@]ile econo-
mice în general se desf@}oar@ într-o
varietate de factori naturali, sociali }i
politici, de cercetare }tiin]ific@  etc.
Astfel c@ activitatea actorilor econo-

mici se desf@}oar@ într-o interdepen-
den]@ strâns@,  în raport cu specifi-
cul fiec@rei ]@ri în parte, statul având
un rol important atât ca agent eco-
nomic, dar }i ca element de reglare
economic@. Actorii economici princi-
pali (produc@torii individuali, agen]i
economici, executivul etc.) creeaz@
pie]e economice specifice factorilor
de produc]ie, bunurilor de larg con-
sum, pia]@ financiar@, ei sunt lega]i
prin fluxuri variate }i puternice }i
care realizeaz@ dezvoltarea micro }i
macro economic@.
De}i macroeconomia studiaz@ econo-
miile la nivel na]ional, iar microeco-
nomia examineaz@ agen]ii economici
}i gospod@riile individuale, obiectul
de studiu este în fond acela}i, meto-
dele de cercetare economic@ fiind
diferite.
În acest context, putem sublinia par-
ticularit@]ile unei variabile economice
noi }i anume entropia, introdus@ de

marele profesor economist
N.Georgescu-Roegen, care excede
nivelul statului, creeaz@ posibilitatea
abord@rii problemelor macroeconomi-
ce la nivel mondial. Aceast@ nou@
abordare scoate în eviden]@ faptul c@
macroeconomia cu problemele sale
aferente se reg@se}te în economia
mondial@, care poate fi cercetat@ }i
din perspectiva  mondializ@rii sau
globaliz@rii unor fenomene.

Este de notorietate faptul c@
}tiin]a economic@ a creat entitatea
economic@ pentru macroeconomie
(metode de calcul, m@rimi economi-
ce agregate), care s@ fie compatibil@
cu cea implicat@ în microeconomie.
În acest sens, transformarea unei
probleme de natur@ microeconomic@
într-una  macroeconomic@ este dat@
de stimularea realiz@rii intereselor
generale ale agen]ilor economici, for-
marea sau consolidarea unei structu-
ri, de regul@ na]ional@, asigurarea

unui echilibru între cerere }i ofert@
(dezvoltare economic@ durabil@,
mediu s@n@tos), ocuparea deplin@ a
for]ei de munc@ (dinamica vie]ii eco-
nomice), economia na]ional@ s@ fie
asigurat@ cu moned@ (dezvoltare
financiar@), realizarea func]iilor buge-
tare }i fiscale (dezvoltarea economic@
central@ }i local@), implementarea
problemelor macroeconomice în
strategiile de dezvoltare (programa-
rea macroeconomic@).
Putem spune cu certitudine c@
solu]iile care vizeaz@ problemele micro
}i macroeconomice au o însemn@tate
în via]a practic@ }i mai ales în ceea
ce prive}te evolu]ia }i calitatea dez-
volt@rii economice. În acest context,
subliniem faptul c@ putem considera
c@ microeconomia }i macroeconomia
constituie motorul dezvolt@rii econo-
mice la nivelul gospod@riilor indivi-
duale, la nivelul economiilor na]ionale,
dar }i la nivel mondial în condi]iile

urmare din pag. 1
Nu se crease, îns@, o veritabil@
„punte” de interese între împrumuta]i
}i împrumut@tori. Ceea ce îl face pe
Raiffeisen s@ solicite ambelor tabere
s@ devin@ operativ }i efectiv membrii
ai „Asocia]iei”. Astfel, gândea F.W.R.,
indiferent de situa]ie, de loc, de
timp, cu to]ii vor dori ca „Asocia]ia”
s@ devin@ cât mai prosper@.
Deopotriv@, întreprinz@torului
Raiffeisen i-a p@rut necesar – prac-
tic, „o chestiune de demnitate
moral@”, cum s-a subliniat adeseori
– ca oamenii mai defavoriza]i s@ nu
a}tepte în mod pasiv ajutorul celor-
lal]i. În consecin]@, în 1862, va
modi fica statutul institu]iei în sensul
c@ fiecare împrumut s@ fie garantat
de c@tre o cau]iune solvabil@.
„Asocia]ia” se va numi, de acum
înainte, „Asocia]ia Cas@ de Împrumu-
turi din Heddersdorf”.

Procesul ia amploare.
Urmând exemplul „Raiffeisen”, mai
multe asocia]ii de credit mutual se
vor constitui în comunele învecinate,
o etap@ important@ fiind considerat@
cea din 1869. Atunci, la Neuwied,
Raiffeisen va lua decizia de a fonda
o „Cas@” de ordin secund, în sensul
de a realiza compensa]iile }i
gestiunea excedentelor între aso-
cia]iile existente. Imediat, alte insti-
tu]ii „de ordin secund”, de acest tip,
au fost constituite pentru Hesse }i
Westfalia... În mod firesc va demara,
apoi, a treia etap@. În spe]@, crearea,
în 1874, a unei „Case Centrale de
Împrumut pentru Agricultur@”, fon-
dat@ la Neuwied, în Germania
existând atunci, deja, mai mult de

100 de „Case de credit mutual”.
Raiffeisen devine o veritabil@

personalitate. Era un timp în care în
Germania se receptau, deopotriv@,
socialismul revolu]ionar al lui Marx }i
Engels, dar }i socialismul reformist,
evolu]ionist, promovat de Rodbertus
}i Lassalle. De asemenea, trezea
aten]ie anarhismul de o ceva mai
bun@ calitate, fa]@ de ceea ce a
urmat, al lui Max Stirner, devenit
figur@ aproape emblematic@ în mai
multe din cafenelele Berlinului. Ceva
mai devreme, Wilhelm von
Humboldt, întemeietorul marii univer-
sit@]ii din Berlin, î}i manifesta adezi-
unea pentru unificarea Germaniei }i
pentru mai multe reforme liberale, iar
Alexander von Humboldt releva baze
noi geografiei. Nu prea departe, la
Viena, Carl Menger punea bazele
„teoriei marginaliste”, demonstrând
finalizarea schimburilor economice
între doi parteneri, cu maximum de
satisfac]ii pentru fiecare... Aureola
revolu]iilor inflama îns@ min]ile în
contextul „capitalismului s@lbatic”
atât de dramatic descris, analizat }i
blamat de Marx în „Capitalul”. Ca
pandant se v@de}te }i „evolu -
]ionismul”, c@ruia, printre al]ii, i se
dedicase cu atâta fidelitate }i
inteligen]@ F.W.Raiffeisen. Curentul se
men]inea solid pe picioare în con-
frunt@rile respective. Este drept,
Raiffeisen era numele care, atunci,
p@rea mai pu]in important decât al
celorlal]i aminti]i. Un nume îns@,
care, apoi, }i ast@zi mai ales, s-a
impus }i se impune, pe bun@ drep-
tate, cu foarte mult@ for]@ pe fron-
tispiciul unor reforme, al unor politi-
ci sociale }i al vie]ii sociale din
întreaga lume. 

S@ revenim, îns@. Ce va mai
face Raiffeisen, ce se va mai întâm-
pla sub deviza ideilor }i faptelor
sale? Pe scurt, tot lucruri bune. În
1892 va fi creat@ „Casa” (Casierie, în
sensul func]ionalit@]ii respective, de
fapt, o banc@) Raiffeisen în Belgia.
Erau, aici, reafirmate principiile fun-
damentale ale mentorului. Anume, în
sintez@, operarea într-o regiune limi-

tat@, precum comunele sau parohiile;
redistribuirea, operativ@ }i circum-
scris@ zonei, a economiilor locale;
acordarea de credite pe termen
mediu, cel mult câ]iva ani }i cu
dobând@ mic@; rolul esen]ial al
responsabilit@]ii individuale, a}adar o
con}tiin]@ public@ precum }i indivi-
du al@ de nivel; în acela}i sens,
responsabilitate solidar@ }i nelimitat@
pentru to]i membrii asocia]iei. Toate
acestea proiectate în lumea economi -
c@ }i bancar@ belgian@. O lume care,
având în frunte deja celebra „Societé
Générale”, dup@ cum relev@ istoria
economic@, era, în acea vreme,
aproape integral angajat@ în
finan]area unui aparat industrial în
plin@ afirmare, mai ales în zona
Valoniei, împrejurul unor poli de
cre}tere precum Liège-Vierviers }i
Mons-Charleroi. În Flandra, cu
prec@dere, sectorul industriei textile
se v@dea un fond }i, deopotriv@, un
factor important al unei asemenea
moderniz@ri.

Agricultura, în astfel de
condi]ii, r@mânea aproape neglijat@.
„Pentru credite pe termen lung }i
mediu nu existau institu]ii publice de
credit funciar, iar singurele societ@]i
ipotecare private existente men]ionau
o activitate foarte restrâns@, foarte
limitat@”. Pentru creditele pe termen
mai scurt, o anume lege din 1884
autoriza „Casa General@ de Economii
}i Pensii” s@ dreneze o parte din
mijloacele sale financiare spre sec-
torul primar prin intermediul a ceea
ce se numeau „contoare agricole”,
institu]ii îns@ cu o activitate }i suc-
cese foarte pu]in semnificative. „Casa
Raiffeisen” va face, deci „explozie”,
„explozie” explicat@ nu doar prin
asemenea circumstan]e, împrejur@ri
economice, ci }i prin teama unor
oameni, ceva mai boga]i sau chiar
boga]i, fa]@ de penetrarea evident@,
aici, a unor idei socialist-re -
volu]ionare. Era contextul în care
institu]iile catolice dominante au ales,
cum se afirm@ în mai mute lucr@ri,
„calea libert@]ii supravegheate”, cu
alte cuvinte a libert@]ii de a pune în

oper@, sub o anume semn@tur@ ide-
ologic@ dorit@ }i recunoscut@, struc-
turi sociale intermediare între stat }i
individ. În fapt, o anume libertate de
tip anglosaxon, produs al }colii libe -
raliste de economie condus@, iat@,
atunci, de peste un secol, de gândi-
rea englezului-sco]ian Adam Smith,
foarte bine conjugat@ – cenzurat@
chiar – cu un anume institu]ionalism
ceva mai restrâns, în spe]@ cu o arie
de referin]@ public@, nu general@ ci
ceva mai limitat@. Ce avem aici? O
defini]ie, poate incomplet@, dar rela-
tiv limpede, a cooperatismului în
sensul s@u larg. Flandra va fi locul
predilect de materializare a ideilor }i
institu]iilor de tip Raiffeisen. Însu}i
maestrul – se arat@ în unele lucr@ri
precum „F.W.Raiffeisen, 1888-1988:
deoarece îmi era foame”, semnat@ de
Braumann Franz – a insistat ca insti-
tu]iile belgiene de sub egida sa idea -
tic@ s@ difuzeze mesajul cre}tin, mai
ales prin intrarea preotului sau pas-
torului local în institu]ia respectiv@.
Activitatea îns@}i în acest sens era
relativ restrictiv@. Un articol aparte
din regulamentele de func]ionare ale
institu]iilor amintite prevedea c@
accesul în „Casele de economisire }i
credit” era permis „doar persoanelor

care recuno}teau religia, familia }i
dreptul de proprietate drept funda-
mente ale societ@]ii }i ac]ionau în vir-
tutea acestor principii }i valori”.
Aveam, dar, de-a-face }i cu o anume
încercare de asanare “ini]iatic@” a
societ@]ii, o societate înc@ neatins@ de
viciile de tot felul ale contempo-
raneit@]ii, dar, într-o m@sur@, intuindu-
le, fiind relativ atras@ de ele }i, tot
relativ, permiabil@ penetr@rii acestora.
A fost, deci, F.W.Raiffeisen un mora -
list? Nici pe departe. Întemeietorul
gândirii de tip cooperatist modern s-
a bazat, efectiv, pe articularea bine
reu}it@ a unor interese economice }i
nu pe milostivenie. Dar el a presupus
abnega]ia, cinstea, corectitudinea,
solida ri tatea drept atribute substan]iale
ale actelor economice durabile. Îl
putem contrazice noi, cei de ast@zi,
destul de cinici }i destul de deta}a]i
de multe care se întâmpl@ negativ
altora? Ar fi, asemenea contraziceri,
afirma]ii facile }i gratuite, în nici un
fel relevante pentru o lume solidar@.
„O lume solidar@”, condi]ie esen]ial@ a
unei lumi durabile spre care tindem
fiecare, mai mult sau mai pu]in
con}tient, }i ca o condi]ie „sine qua
non” a conserv@rii existen]ei noastre
pe Planet@.             (va urma)
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al dezvoltarii economice

N.Georgescu-Roegen 

Marin CR~CIUN



VINERI 18 APRILIE 2008 5

c my b
c my b

c my b
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urmare din pag. 1
În ]@rile mai pu]in dezvoltate, criza se
resimte mai ales în r$ndul s@racilor }i
a început s@ provoace nu doar tensi-
uni sociale, ci }i foamete }i nesigu-
ran]@." 

Dac@ în anii 1960-1970 revo lu]ia
verde a rezolvat, temporar, aceast@
chestiune, ast@zi, problema a
reap@rut. Posibile cauze ale actualei
penurii, care determin@ cre}teri sem-
nificative a pre]urilor la cereale sunt
la modific@rile climatice, eroziunea
solului, cre}terea popula]iei }i pro-
duc]ia de biocombustibili. 

Înc@lzirea global@ afecteaz@ pro-
duc]ia agricol@ în numeroase mo duri.
Pe de o parte, zonele secetoase,
aride, care puteau fi utilizate prin
intermediul unui sistem de iriga]ii
complex, devin de}erturi inutilizabile.
China }i zona sub-saharian@ pierd
astfel, anual, importante suprafe]e

arabile. Pe de alt@ parte, modific@rile
climatice produc evenimente meteoro-
logice de intensitate extrem@. În
Bangladesh }i Indonezia, recoltele au
fost compromise doi ani la r$nd ca
urmare a unor inunda]ii masive, în
timp ce vremea extrem de rece a dis-
trus recolte în China }i Vietnam. În
plus, numeroase suprafe]e arabile au
fost utilizate în alte scopuri, în pro-
cesul de industrializare }i urbanizare.

În timp ce suprafe]ele destinate
agriculturii sunt în regres, popula]ia
globului înregistreaz@ o cre}tere con-
stant@. Se estimeaz@ c@, p$n@ la
sf$r}itul secolului, num@rul locuito-
rilor planetei va ajunge la 9 miliarde.
Cererea de produse alimentare a
dep@}it, de c$tiva ani, oferta de ast-
fel de bunuri, motiv pentru care rez-
ervele sunt la un nivel minim. Din
aceast@ cauz@, India, China, Vietnam
}i Egipt, mari produc@tori de orez, au
instituit restric]ii la exportul acestei
m@rfi. Cele mai afectate state au fost,
bineîn]eles, cei mai mari importatori
de orez:Bangladesh, Afganistan }i
Filipine.

Dezvoltarea unor ]@ri mari pre-
cum India }i China, dar }i a altor
state cu economii emergente, deter-
min@ ca popula]ia acestora, cu
prec@dere clasa de mijloc, din ce în
ce mai numeroas@, s@ înceap@ s@
consume alimente din ce în ce mai

sofisticate, care necesit@ suprafe]e
mai mari de p@m$nt pentru a fi pro-
duse.

Biocombustibilii, combustibilii
meni]i s@ reduc@ emisiile de dioxid
de carbon }i, implicit, s@ contracareze
efectele înc@lzirii globale, reprezint@, o
alt@ cauz@ a cre}terii pre]ului la nivel
interna]ional. Numeroase suprafe]e
cultivabile sunt destinate culturilor de
plante pentru biocombustibili, astfel
înc$t se instituie o concuren]@.
Considerat@ imoral@ de c@tre unii,
între produc]ia alimentar@ }i cea a
carburan]ilor verzi. În Statele Unite,
de exemplu, în jur de 30& din recol-
ta de porumb este utilizat@ în pro-
duc]ia de etanol, tendin]@ cresc@toare.
Dac@ „greva” gospodinelor din Mexic,
nemul]umite de cre}terea pre]ului
porumbului }i, implicit, a renumitelor
tortillas avea puterea s@ ne amuze,
victimele ap@rute ca urmare a
revoltelor maselor fl@m$nde din Haiti
sau Camerun sunt dramatice.

Ca urmare a tuturor cauzelor
enun]ate, o list@ incomplet@ desigur,
pre]ul orezului (aliment de baz@ pen-
tru 3 miliarde de oameni), soiei,
gr$ului }i porumbului, a  cerealelor
au înregistrat cre}teri alarmante. În
perioada martie 2007-martie 2008,
pre]ul porumbului a crescut cu 31&,
cel al orezului cu 74&, soia s-a
scumpit cu 87&, în timp ce pre]ul
grîului a înregistrat o cre}tere de
130&. Previziunile sumbre ale lui
Paul Elrich, un „alarmist” care în
1968 publica lucrarea „The
Population Bomb” par mai actuale ca
niciodat@. Elrich prevedea c@ dez-
voltarea economic@ nesustenabil@ va
duce la extinc]ia umanit@]ii, la fel
cum s-a înt$mplat, în urm@ cu mili -
oane de ani, cu dinozaurii. Dominique
Strauss-Kahn, directorul Fondului
Monetar Interna]ional, a avertizat c@
actuala situa]ie de pe pia]a ali-
mentelor va conduce ca „sute de mii
de oameni s@ moar@ de foame”.
"Sunt posibile dezechilibre în plan
economic, al comer]ului, iar majori-
tatea guvernelor, care au dus-o bine
în ultimii cinci sau zece ani vor avea
de înfruntat consecin]ele a ceea ce au
f@cut - vor fi complet distruse, la fel
ca }i legitimitatea lor în ochii popu-
la]iei", declarat directorul FMI

Un oficial de rang înalt al
Organiza]iei Na]iunilor Unite, mai
exact directorul Organiza]iei pentru
Alimenta]ie }i Agricultur@ (FAO)
Jacques Diouf, a atras aten]ia }i el
asupra consecin]elor sociale pe care
le va avea scumpirea alimentelor.
Avertismentul lui a urmat valului de
proteste care au avut loc în Haiti
s@pt@m$na trecut@, proteste soldate
cu moartea a cinci persoane.
Jacques Diouf a subliniat c@ scum-
pirea alimentelor de baz@ are efecte
severe asupra ]@rilor s@race ale lumii.
El a dat ca exemplu Haiti, unde
mul]imi de oameni au încercat s@ ia
cu asalt palatul preziden]ial dup@ mai
multe zile de proteste împotriva cos-
tului ridicat al vie]ii de zi cu zi.
Revolte similare au avut loc în Egipt,
Camerun }i Filipine. 

Comunitatea interna]ional@, în
special statele dezvoltate, au
con}tientizat, într-un final, aceast@
situa]ie alarmant@. Primul ministru al
Marii Britanii, Gordon Brown, a afir-
mat c@ starea actual@ impune  „ un
r@spuns pe deplin coordonat”, solici -
t$nd, în cadrul reuniunii G8, elabo-
rarea unei strategii care s@ implice
Banca Mondial@, Fondul Monetar
Interna]ional }i diferite agen]ii ale
ONU. Aceast@ strategie ar urma s@
previn@ situa]ii ca cea actual@, în

care, pentru prima dat@ dup@ 10
ani, num@rul persoanelor care sufer@
de foame a crescut, periclit$nd ast-
fel îndeplinirea Obiectivelor
Mileniului pentru Dezvoltare, con-
venite în 2000. Unul dintre acestea
urm@re}te înjum@t@]irea, între 1990
}i 2015, a procentului de persoane
care sufer@ din cauza foametei.

Banca Mondial@ a anun]at prin
intermediul directorului s@u, Robert
Zoellick, dublarea sumelor destinate
creditelor pentru agricultur@,
îndeosebi pentru agricultorii din
Africa, în perioada urm@toare.
George W. Bush a decis alocarea a
200 de milioane de dolari pentru a
u}ura situa]ia celor mai s@raci. 
UNESCO a realizat un studiu în
acest sens, concluzion$nd c@ „busi-

ness as usual” nu mai reprezint@ o
alternativ@. Se impune o modificare
urgent@ a modului de produc]ie a
alimentelor. Cei 400 de exper]i care
au elaborat acest raport sus]in c@ se
impune o reg$ndire a procesului de
produc]ie, prin utilizarea unor prac-
tici agricole sustenabile, cum ar fi
produc]ia local@, menit@ s@ reduc@
distan]a dintre produc@tor }i con-
sumator, dar }i utilizarea unor tehni-
ci mai naturale }i ecologice (culti-
vare rotativ@, îngr@}@minte organ-
ic@). 
Deasemenea este nevoie de o ges-
tionare mai eficient@ a resurselor
naturale, care s@ asigure o dis-
tribu]ie mai echitabil@ a veniturilor
ob]inute, reduc$nd totodat@ costurile
sociale }i ecologice.

Un posibil butoi de pulbere: pre]urile alimentelor

Lia-Alexandra BALTADOR

Evolu]ia pre]urilor alimentare (2005-2007)

Produc]ia de etanol in S.U.A (1995 - 2016)

Cre}terea popula]iei 

Consumul de carne per capita ^n China

Evolu]ia pre]urilor in perioada martie 2007- martie 2008



Una dintre ]@rile europene în
care s-au p@strat cele mai multe
„urme” despre migra]ia ]iganilor este
Germania, unde venirea lor este
documentat@, începând cu anul 1407,
la Hildeshaim. La mai pu]in de 10
ani distan]@, apare prima lege anti –
]igani în Germania (1416), în
urm@toarele patru secole fiind cuno-
scute nu mai pu]in de 48 de astfel
de reglement@ri. În anul 1418 ]iganii
sunt semnala]i la Hamburg, iar în
1428 ei apar în documentele din
cantoanele elve]iene.

În anul 1496 ]iganii sunt acuza]i
pentru prima dat@ de „tr@darea”
cre}tinismului, spionaj în favoarea
du}manilor }i aducerea de ciumei.
Aceste acuza]ii se vor repeta frecvent
de-a lungul secolelor în întreaga
Europa. Acuza]iile de tr@dare a
cre}tinismului sau erezie par a fi în
leg@tur@ mai ales cu faptul c@ prime-
le intr@ri ale ]iganilor pe b@trânul
continet sunt legate de invazia turci-
lor, du}mani de moarte ai
cre}tinisumul, în „calitatea” lor dubl@
de musulmani }i „necredincio}i”.

În „anno Domini” 1500,
Maximilian I ordon@ ca to]i ]iganii s@
fie alunga]i din Germania pân@ de
Pa}te. Din acest moment, uciderea
unui ]igan înceta s@ mai fie pedepsit@
de c@tre lege, iar un act al Dietei din
Ausburg stabilea c@ oricine poate
împu}ca un b@rbat ]igan }i poate
viola o femei ]iganc@, dac@ aces]ia
sunt g@si]i oriunde în Germania. Din
anul 1514, Elve]ia va încuraja pe fa]@
„vân@toarea de ]igani” ca metod@ de
a-i for]a pe ace}tia s@ p@r@seasc@
]ara. Din anul 1531 aceia}i Diet@ din
Ausburg le va interzice folosirea
oric@ror documente de c@l@torie,
încercând astfel s@ evite reintoarcerea

]iganilor odat@ ce ace}tia au fost
izgoni]i. La sfâr}itul secolului al XVI
– lea, uciderea ]iganilor era permis@
}i încurajat@ în întreg teritoriul ger-
man, în Olanda }i Elve]ia. În anul
1661, electorul Johann Georg II sta-
bile}te pedeapsa cu moartea pentru
]iganii g@si]i pe teritoriul Saxoniei. Cu
câ]iva ani înainte, locuitorii din ora}ul
Bautzen au fost pedepsi]i pentru c@
„au f@cut nego]” cu ]iganii, iar în
1659 to]i ]iganii prin}i în zona
Neodorf/Dresda au fost uci}i.

Din anul 1710, b@rba]ii ]igani
din Prusia sunt condamna]i la munc@
silnic@ de c@tre Frederic I, femeile
sunt b@tute }i ^nsemnate }i to]i copii
lor sunt da]i în cre}tere unor familii
„albe”. În jurul anului 1725, o mie
de ]igani înarma]i infrunt@ armata
prusac@ într-o încercare disperat@ de
a-}i ap@ra via]a, familiile }i libertatea,
dar sunt înfrân]i repede }i captura]i.
O parte dintre prin}ii sunt tortura]i
pân@ la moarte la Kaswasser, 4 sunt
tra}i pe roat@  }i restul sunt
impu}ca]i sau b@tu]i pân@ la moarte.

Pe tot parcursul ecolului XVIII
]iganii sunt vâna]i }i omorâ]i, în
toat@ Europa Central@ }i de Vest,
pân@ la grani]ele estice ale Imperiului
(Ungaria }i Transilvania). În 1736
documentele de epoc@ relateaz@
pedepsirea cu s@lb@ticie a unui scalv
]igan în Transilvania, în
Siebenburger: omul a fost ars de viu,
i s-a t@iat limba }i  a fost silit s@ o
m@nânce.

Heinrich Gellmann scrie în anul
1783 primul studiu care indic@ origi-
nea indian@ a ]iganilor, declarând
îns@ cu claritate c@ s-a ocupat cu
sil@ de aceast@ problem@, a}a cum
„un biologist studiaz@ viermii în inte-
resul }tiin]ei” Aceast@ atitudine este
general@ în epoc@, Martinus Zippel
ar@tând câ]iva ani mai târziu c@ „]iga-
nii sunt pentru oameni precum
c@pu}ele pe corpul unui animal”. În
primele decenii ale secolului XIX
desp@r]irea copiilor de p@rin]ii lor
]igani }i încredin]area spre cre}tere
unor familii de „europeni” a fost o
prcatic@ curent@, început@ în Imperiu
din timpul Mariei Tereza. Un docu-
ment datat 1 noiembrie 1835, sem-
naleaz@ în Jutland o vân@toare de

]igani ca form@ de „sport”,
men]ionând c@ au fost ucise peste
260 de persoane. În ultimul deceniu
al aceluia}i secol, Parlamentul }vabi-
lor a stabilit ca prezen]a unui ]igan
în preajma unei localit@]i s@ fie
anun]at@ prin tragerea clopotelor,
armata primid puteri depline pentru a
sc@pa de intru}ii de acest fel.

În martie 1899, în Munchen
este creat@ o poli]ie special@ pentru
]igani, ce se va numi ulterior Oficiul
Central pentru lupta impotriva tul-
bur@rilor f@cute de ]igani.  Anul 1905
men]ioenaz@ un reces@mânt al ]igani-
lor f@cut în Imperiu cu scopul decla-
rat de a identifica }i num@ra exact
„aceast@ plag@ a societ@]ii”, iar din
1906 „toate mi}c@rile }i activit@]ile
]iganilor” sunt înregistrate de c@tre
poli]ie. Cre}terea în intensitate a
mi}c@rilor de urm@rire }i exterminare
a ]iganilor în spa]iul de sorginte ger-
man@, face ca în primele dou@ dece-
nii ale secolului XX mul]i s@ încerce
s@-}i salveze via]a }i familia fugind în
spa]iul britanic.

În 1920, psihiatrul german Karl
Binding }i magistratul Alfred Hoche
lanseaz@ unul dintre conceptele care
va sta la baza ideologiei naziste: via]@
f@r@ valoare (Ballasteexistenzen). În
aceast@ categorie erau incluse per-
soane precum ]iganii sau evreii,
despre care adep]ii acestei ideologii
afirmau c@ „tr@iesc f@r@ umanitate”.
Din 1922 to]i ]iganii din spa]iul ger-
man trebuiaiu fotografia]i }i li se iau
amprentele, iar din 1928 sunt plasa]i
prin lege sub supravegherea direct@
}i permanent@ a poli]iei. Din anul
1933, nazi}tii introduc }i aplic@ o
lege care permitea sterilizarea tuturor
]iganilor }i a „germanilor de culoa-
re”, iar din anul 1934 ]iganii încep
s@ fie trasfera]i în lag@rul de la
Dachau, unde sunt castra]i, iar dou@
noi legi le vor interzice c@s@toria atât
lor, cât }i „evreilor }i negrilor”. Din
1937, deportarea }i ucidera ]iganilor
în lag@rele de exterminare de la
Dachau sau Buchenwald va deveni o
practic@ extins@.

Anii Holocaustului se ab@teau
asupra Europei }i locuitorilor ei,
aducând triste]e }i groaz@. 

(va urma)
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Roma }i Tzigani (II)
- istoria unei neîn]elegeri -

Eugen IORD~NESCU

Generalul Eremia Grigorescu, dup@ unele documente }i voci, o
expresie str@lucit@ a unei etnii, printre altele, cu multe calit@]iConstruc]ia unei case pentru rromi

B.P.Hajdeu, autorul frumoasei piese “R@zvan }i Vidra”



urmare din pag. 1
Deschiderea unui supermaket era o

mic@ s@rb@toare local@ iar prezen]a unei
investi]ii str@ine prin privatizare, o
reu}it@. Indiferent de pre], indiferent de
costuri indirecte. Dar toate aceastea ]in
de istoria tranzi]iei.
Cum arat@ ast@zi mediul investi]ional în
care vin, sau nu mai vin, multi-
na]ionalele. Cu totul altfel.
Hypermarketurile sunt acuzate de practici
abuzive }i considerate responsabile de
proasta stare a produc@torilor locali de
produse alimentare. Marile privatiz@ri
sunt contestate atât ca strategie, cât }i
ca pre]…dar toate aceste contest@ri nu
relev@ decât vechea sl@biciune insti-
tu]ional@ }i obedine]a interesant@ sau
prosteasc@ a autorit@]ilor care au condus
acest proces. În mari unit@]i de produc]ie
apar greve tot mai sus]inute pe motive
salariale: am avut patru în ultima lun@!
Dac@ sectorul public p@rea cel mai afec-
tat de revendic@ri acum, tot mai mult,
aceastea s-au mutat în curtea unor mari
fabrici }i contest@ în fond strategia acce-
sului la o for]@ de munc@ ieftin@. În acest
context întrebarea care apare este dac@
prezen]a multina]ionalelor a fost una con-

junctural@, dac@ au speculat obedien]a
autorit@]ilor, for]a de munc@ ieftin@ }i
pia]a intern@ slab@ }i acum când aceas-
te „atrac]ii” mai scad din intensitate, nu
vor mai vrea s@ vin@. R@spunsul este
unul negativ. Multina]ionalele, pe m@sur@
ce pia]a devine mai corect insti-
tu]ionalizat@, vin tot mai mult. Este un
element important. Dar vin pe o alt@
filier@, nu pe cea a privatiz@rilor. Nu mai
sunt atât de multe, de altfel, anul aces-
ta nu avem nici o privatizare de presti-
giu printre tranzac]iile în curs (Craiova
este o poveste de anul trectut). Vin, mai
ales,  prin tranzac]ii private, prin achizi]ii
}i fuziuni cu companii locale. Vin pentru
c@ pia]a intern@ este înc@ neaglomerat@ }i
permite profituri de dou@ cifre, nu atât
de mari ca în anii trecu]i dar unde în
Europa un profit se exprim@ constant cu
dou@ cifre? Atunci când  estim@rile merg
la 7 miliarde de euro anual pentru anii
care vin, e un semn c@ nu sperie nici
lipsa de privatiz@ti strategice, nici con-
test@rile, nici meciul cu concuren]ii locali
care va începe de acum încolo, }i nici
faptul c@ salariile sunt inevitabil în
cre}tere. Toate aceastea au îns@ un al
efect. Abia acum încep b@t@liile în pia]@.
Dac@ pâna acum multina]ionalele intrau
pe bani pu]ini }i striveau concuren]a

daca aceasta exista, acum, chiar dac@ se
va întâmpla tot a}a, pre]ul aceastui efort
de pia]a e mai mare. Principalul efect al
acestei nou manual de utilizare public@ a
multina]ionalelor este necesitatea de a
intra cu bani mai mul]i, cu investi]ii mai
sus]inute. De altfel, investi]ii din acest an
au aratat aceast@ evolu]ie - cu Groupama
achizi]ionând Asiban pe sume record, de
exemplu. Ar fi îns@, o nou@ dovad@ c@
tranzac]iile private se fac mai bine decât
privatiz@rile. Odat@ ce biletul de intrare pe
pia]a româneasc@ este mai ridicat, nu
înseamn@ neap@rat c@ profiturile sunt
mai ridicate. O alt@ coeren]@ insitu]ional@
asigur@ acceptarea unei marje mai mici
de profit decât zona obscur@ de inveti]ie
din anii 90 cu toate marjele de profit
ridicate de atunci ale acelei investi]ii,
dac@ reu}ea. Lec]ia acestor zile este c@
avantaje ca autorit@]i confuze, salarii mici
sau parteneri locali de negociere slabi,
nu fac cât o pia]a mare care continu@ s@
creasc@ într-un climat economic tot mai
predictibil. De aceea, grevele nu dau
peste cap strategii chiar dac@ se soldeaz@
cu cre}teri salariale atât timp cât oportu-
nitatea pie]ei locale e evident@. În fond,
ar trebui în]eles un lucru: multina]ionalele
nu vor fugi de România, atât timp cât
România nu se va speria de ea îns@}i.

Dan Suciu

Debutul s@pt@mânii de tranzac]ionare
a fost unul excelent pentru pia]a
Sibex, nivelul transferurilor atingând
din nou un nivel record pentru luna
în curs. Au fost încheiate 21.743
contracte futures }i options din 2882
tranzac]ii, valoarea echivalent@
rulajului fiind de 54,5 milioane de
lei. Investitorii au ac]ionat pe fondul
deprecierilor ample ale cota]iilor
futures, strategiile de tip short dove-
dindu-}i eficien]a pe o astfel de
pia]@. De altfel, a}a cum au precizat
mai mul]i brokeri „f@r@ instrumente-
le derivate de la bursa din Sibiu,
investitorii din pia]a de capital
autohton@ ar fi avut mult mai mult
de suferit în acest debut de an
dominat de un trend descendent
prelungit iar cei care au }tiut s@
gestioneze aceast@ situa]ie fie spe-
culând fie apelând la hedging pot
digera mult mai u}or  deprecierile”.
Num@rul pozi]iilor futures s-a
men]inut la un nivel constant, semn
c@ tranzac]iile intra-day au reprezen-
tat baza de lichiditate a }edin]ei de
luni. Segmentul de pia]@ alc@tuit din
derivatele ce au ca activ suport
ac]iunile SIF a dominat autoritar
tranzac]iile, vedetele fiind ca de obi-
cei DESIF 2 }i DESIF 5.  Cu 12.413
contracte reprezentând echivalentul a
12,4 milioane de ac]iuni, DESIF 2 a
fost cel mai lichid simbol. Pentru
iunie o ac]iune SIF 2 a pendulat
între 2,2903 }i 2,3701 lei }i fost
cotat@ la 2,3 lei depreciindu-se cu
10,39 bani, nivel corespunz@tor unui
randament short de 29,5 &. Pentru

septembrie DESIF 2 au închis la
2,46 lei/ac]iune, dup@ o sc@dere de
11 bani. Acelea}i derivate s-au dimi-
nuat pentru finalul anului cu 14,1
bani închizând la 2,5913 lei în timp
ce pentru prima scaden]@ de anul
viitor investitorii au stabilit un pre]
de 2,7575 lei/titlu, dup@ o sc@dere
de 6,25 bani. DESIF 5 au urmat de
asemenea un traseu „ro}u”, context
în care au fost încheiate 8780 con-
tracte reprezentând un rulaj de 8,7
milioane de ac]iuni. DESIF 5 s-au
depreciat cu 10 bani pentru scaden]a
scurt@ }i cu 13,99  bani pentru sept -
embrie, valorând 2,79 }i 2,9751
lei/titlu. DESIF 5 decembrie au închis
la 3,2098 lei, în sc@dere cu 11,72
bani iar DESIF 5 martie 2008 la 3,38
lei, în sc@dere cu 1,52 bani. Cel mai
ridicat randament short pentru
DESIF 5 a putut fi ob]inut pe sca-
den]a septembrie, deprecierea fiind
echivalent@ cu un câ}tig pe vânzare
de peste 31 & raportat la suma
investit@. Pe segmentul petrolierelor
au fost încheiate 186 contracte
DESNP, derivate cotate pentru vara
acestui an la 0,435 lei/ac]iune, în
minus cu 0,71 bani. În pia]a deriva-
telor pe cursurile valutare
RON/EURO a fost cel mai lichid pro-
dus cu un total de 113 contracte.
Pentru iunie moneda unic@ a fost
cotat@ la 3,6902 lei, în sc@dere cu
2,37 bani. 
În cea de-a doua }edin]@ a
s@pt@mânii investitorii prezen]i pe
pia]a Sibex au avut parte de o
evolu]ie mixt@ a cota]iilor dar volati-
litatea nu a fost la fel de ridicat@ ca
în }edin]a precedent@. Lichiditatea
pie]ei s-a men]inut îns@ peste media
lunii fiind încheiate 16.281 contracte
din 2615 tranzac]ii. Valoarea echiva-
lent@ acestui total a dep@}it 41
milioane de lei. În ceea ce prive}te
pozi]iile futures s-a observat o
evolu]ie descendent@, nu foarte agre-
siv@, totalul general ajungând la
57.206. Despre }edin]a în discu]ie.
Mirabelei Coss, broker la SSIF
Broker CLUJ a declarat „având în
vedere c@ în pia]a la vedere, SIF-
urile se afl@ în apropierea unui nou
nivel suport, am avut parte de o zi
mai lini}tit@ în care o parte a parti-
cipan]ilor în pia]@ au preferat s@

a}tepte confirmarea unei direc]ii, a}a
cum au f@cut-o }i în trecut în apro-
pierea nivelelor suport”. Raportat la
distribuirea contractelor pe sectoare,
investitorii au fost din nou fideli
segmentului SIF care a generat cea
mai mare parte a rulajului, orientân-
du-se îns@ }i c@tre sectorul derivate-
lor pe cursul de schimb sau cel
petrolier }i bancar. Pentru cel din
urm@ au fost încheiate contracte pe
derivatele „Erste Bank” pe scaden]a
iunie, orizont pentru care o ac]iune
EBS a fost cotat@ la 150 lei, în
sc@dere cu 1,5 lei dar }i pe deriva-
tele TLV pe aceea}i scaden]@, o
ac]iune fiind evaluat@ la 0,7395 lei,
în urcare cu 0,45 bani. Perechea
RON/EURO a fost preferat@ pentru
71 de contracte, ocupând locul trei
în topul }edin]ei. Moneda unic@ s-a
depreciat cu 0,32 bani pentru iunie
fiind cotat@ la 3,687 lei. Sc@deri de
0,8 }i 2 bani au fost înregistrate }i
pe scaden]ele septembrie }i decem-
brie pentru care euro a închis la
3,722 }i 3,71 lei. Cel mai c@utat
produs futures a fost derivatul DESIF
2 cu 9532 contracte urmat de DESIF
5 cu 6533 contracte. Pentru iunie,
contractele DESIF 2 au fost realizate
la pre]uri între 2,2721 }i 2,328 lei,
ultimele tranzac]ii stabilind cota]ia la
2,315 lei/ac]iune, în urcare cu 1,5
bani. Pentru septembrie DESIF 2 au
crescut cu 0,95 bani ajungând la
2,4695 lei/titlu în timp ce pentru
decembrie s-au depreciat cu 6,13
bani pân@ la nivelul de 2,53 lei.
DESIF 5 iunie au fost cotate la
2,805 lei/ac]iune în urcare cu 1,5
bani iar DESIF 5 septembrie s-au
apropiat sensibil de pragul de 3
lei/ac]iune, dup@ o cre}tere de 2,48
bani. Pe sc@dere au evoluat DESIF 5
decembrie 2007 }i martie 2008 care
au sc@zut cu 0,54 }i 5,09 bani, pân@
la 3,2044 }i 3,3291 lei.  Din nou s-
au încheiat tranzac]ii }i în pia]a
op]iunilor, unde conform Mirabelei
Coss, „investitorii încep treptat sa
urm@reasc@ pia]a op]iunilor, la mare
c@utare fiind strategiile de tip long
straddle”. 
Miercuri investitorii prezen]i pe pia]a
Sibex au încheiat 12.171 contracte
din aproape 2100 tranzac]ii cu o
valoare de circa 30 milioane lei.

Num@rul pozi]iilor futures nu a sufe-
rit modific@ri ample, fiind mai
degrab@ caracterizat, în ultimele
dou@ }edin]e, de constan]@. Acest
fapt poate fi interpretat ca o pre-
zen]@ puternic@ în pia]@ a speculato-
rilor intra-day, obi}nui]i ai exploat@rii
rapide a diferen]elor de pre] de pe
parcursul unei zile de tranzac]ionare,
de cele mai multe ori cu randamen-
te considerabile. Conform brokerilor,
„aceast@ atitudine este predominant@
în condi]iile în care investi]iile pe
perioade mai lungi sunt puse în difi-
cultate de lipsa unei direc]ii clare de
evolu]ie a pie]ei care face ca cea
mai la îndemân@ modalitate de
ob]inere a unor profituri s@ fie spe-
cula]iile zilnice pe futures la Sibiu”.
Per total, au fost încheiate contracte
pe 18 pie]e, majoritatea din aria
derivatelor financiare. Din cadrul
acestui segment, pe lâng@ derivatele
SIF care atrag zilnic volume de ordi-
nul milioanelor de ac]iuni de remar-
cat a fost lichiditatea în cre}tere de
pe derivatul Broker Cluj care dup@ o
perioad@ în care s-a clasat în partea
inferioar@ a ierarhiilor zilnice, a atras
144 contracte ocupând locul patru în
top. Interesul pentru acest produs s-
a datorat evolu]iei agresive pe
sc@dere, DEBRK iunie pierzând 16,29
bani }i ajungând la 1,5001
ei/titlu.Lider în clasament a fost din

nou derivatul SIF 2 cu aproape 7000
contracte. Pentru scaden]a scurt@
care a beneficiat de majoritatea per-
fect@rilor DESIF 2 au fost cotate la
2,3145 lei/ac]iune, în sc@dere cu
0,05 bani. Pentru septembrie DESIF
2 au fost cotate la 2,445 lei în
sc@dere cu 2,45 bani iar pentru
decembrie la 2,5699 lei, dup@ o
cre}tere de 3,99 bani. Cu 4763 de
contracte DESIF 5 s-au clasat pe
locul secund. Scaden]a la trei luni a
atras majoritatea tranzac]iilor, pentru
aceasta DESIF 5 închizând la 2,814
lei/ac]iune, în cre}tere cu 0,9 bani.
În schimb, sc@deri de 1,56 }i 1,74
bani au fost consemnate pentru sep-
tembrie }i decembrie, scaden]e pen-
tru care DESIF 5 au închis la 2,9843
}i 3,187 lei/ac]iune. Pentru prima
scaden]@ din 2008 DESIF 5 valorau
3,275 lei, în sc@dere cu 5,41 bani.
Locul trei a fost revendicat de sec-
torul petrolier prin derivatele DESNP,
revenite în prim plan }i datorit@ pre-
zen]ei formatorului de pia]@. DESNP
martie au fost cotate la 0,448
lei/titlu, în urcare cu 1,31 bani.
Moneda unic@ a fost cotat@ pentru
iunie la 3,6911 lei, în urcarea cu
0,41 bani }i la 3,7294 lei pentru
septembrie, în cre}tere cu 0,74 bani.
De asemenea euro a crescut }i pen-
tru decembrie dar cu 2,17 bani,
ajungând la 3,7317 lei
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La bursa sibian@ 

Noua strategie a multina]ionalelor

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

Volume de ordinul milioanelor de ac]iuni pe derivatele SIF 2 }i 5 

Bursa din Sibiu



Oare b@rba]ii devin din ce ̂n ce mai mult
femei? se ^ntreba jurnalista Carrie
Bradshaw ^n “Totul despre sex”. Dac@
uzul cosmeticelor }i preocuparea pentru
^nfrumuse]are sunt considerate atribute
exclusiv feminine, probabil c@ ̂ntrebarea
ar avea sens; produc@torii de cosmet-
ice din Rom$nia ar nega ^ns@ cu t@rie
o asemenea ipotez@, recunosc$nd ^ns@
cu pl@cere c@ b@rba]ii folosesc cosmet-
ice masculine – un segment care, con-
form acelora}i produc@tori, cre}te anual
cu cel pu]in 10&. 
Conform datelor Euromonitor, volumul
pie]ei rom$ne}ti a cosmeticelor (care
include nu numai creme }i lo]iuni, ci }i
servicii de chirurgie estetic@, produse de
fitness }i diet@) s-a ridicat ^n 2007 la
peste 700 de milioane de euro, iar pen-
tru anii care urmeaz@, corpul de statis-
tic@ economic@ al UE estimeaz@ o
cre}tere ^n total de p$n@ la 60& p$n@
^n 2010. Iar produsele pentru uz mas-
culin }i-au c$}tigat deja o felie bun@ din
aceast@ pia]@, potrivit lui Dan Zloteanu,
director de marketing la Beiersdorf, care
de]ine brandul Nivea. “Ponderea pro-
duselor pentru b@rba]i ajunge la 30&
din totalul v$nz@rilor Nivea ^n
Rom$nia“, precizeaz@ Zloteanu, estim$nd
c@ anul acesta pia]a cosmeticelor mas-
culine va ^nregistra o cre}tere de 10-
15&.

Reprezentantul Beiersdorf recunoa}te c@
“b@rbatul rom$n este interesat de aspec-
tul s@u, ^ns@ nu e suficient de convins
c@ merit@ s@ foloseasc@ zilnic acest tip
de produse”. Conform lui Zloteanu, pub-
licul-]int@ al cosmeticelor b@rb@te}ti este
format din tineri cu v$rsta ̂ntre 25 }i 35
de ani, care locuiesc la ora}, sunt ̂n pas
cu noile tendin]e ^n mod@, design sau
decora]iuni }i au venituri peste medie.
%n plus, consumatorul tipic “este intere-
sat de aspectul s@u exterior }i folose}te
crema de fa]@ la ^ndemnul partenerei
sale”. 
La toate acestea, George Popescu,
directo rul Amway Rom$nia,  adaug@ }i
faptul c@ din ce ^n ce mai mul]i tineri
^ncep s@ foloseasc@, ^nc@ din ado-
lescen]@, produse de ^ngrijire a tenului.
%nc@ cel pu]in cinci ani de-acum ̂nainte,
crede Popescu, categoria cosmeticelor
masculine va continua s@ creasc@, pe
baza unei sofistic@ri a cererii }i a actu-
aliz@rii tot mai rapide a ofertei ̂n func]ie
de tendin]e. Ni}a produselor destinate
b@rba]ilor, de genul cremelor de fa]@ cu
factor de protec]ie solar@, al celor pen-
tru ochi sau al lo]iunilor, este ^n plin@
dezvoltare la noi, ̂ n opinia lui Popescu,
care sus]ine c@ “b@rba]ii mileniului trei,
inclusiv ̂n Rom$nia, nu mai trateaz@ cu
indiferen]@ conceptul de regim de ̂nfru-
muse]are". 
Compania a ^nregistrat anul trecut
cre}teri de 50& la v$nz@rile pentru aces-

te produse, iar ̂n 2007 a realizat o cifr@
de afaceri de circa 125 de mlilione de
lei (35,8 mil. euro). Pentru 2008 se
a}teapt@ la o cre}tere de aproximativ 20-
25& a cifrei de afaceri.
{i pentru Beiersdorf, cosmeticele dedi-
cate b@rba]ilor sunt un segment impor-
tant. Potrivit companiei, care citeaz@
agen]ia de cercetare de pia]@ ACNielsen,
pe acest segment Beiersdorf are o cot@
de pia]@ de 88&, iar pe pia]a total@ a
cosmeticelor }i a produselor de ̂ngrijire,
compania de]ine 14,6&. Beiersorf vinde
cosmetice b@rb@te}ti sub marca Nivea,
Atrix }i 8X4 }i comercializeaz@ pe seg-
mentul de ^ngrijire a tenului pentru
b@rba]i creme }i lo]iuni de cur@]are ce
concureaz@ pe pia]a local@ cu cele de
la Avon }i Oriflame.
Pentru Oriflame, care concureaz@ cu
Avon, Amway }i Forever Living Products
pe pia]a cosmeticelor prin v$nz@ri directe,
cre}terile pe acest segment nu sunt ̂nc@
la nivelul a}tept@rilor. Totu}i, v$nz@rile
de produse destinate b@rba]ilor au cres-
cut anul trecut cu 11&, iar peste o
treime (35&) din volumul total al
v$nz@rilor Oriflame se datoreaz@ pro-
duselor cosmetice pentru b@rba]i. %n
topul v$nz@rilor se afl@ produse pentru
b@rbierit, deodorante, geluri de du},
}ampoane, dar }i creme anti-^mb@tr$nire
pentru fa]@ }i ochi. Cota de pia]@ de]inut@
de Oriflame a fost de 16&, anul trecut,
iar cifra de afaceri a dep@}it 100 de mili -

oane de lei (30 mil. euro), ^n cre}tere
cu peste 17& fa]@ de 2006. “Cre}terea
a fost determinat@ de ^nnoirea acceler-
at@ a gamei de produse, cre}terea for]ei
de distribu]ie, plus utilizarea mediului
online pentru plasarea comenzilor",
declar@ Monica Tatoiu, director general
la Oriflame. Printre gamele de produse
Oriflame pentru b@rba]i se num@r@
Glacier, S8, Eclat, Midsummer Man sau
Rebel.
Conform ultimei cercet@ri a Institutului
Na]ional de Statistic@, realizat@ la nivelul
anului 2005, o gospod@rie din mediul
urban cheltuia ̂n medie 23,38 lei pe lun@
pentru produse cosmetice }i de ̂ngrijire
personal@, ^n timp ce una din mediul
rural doar 8,53 lei. Discrepan]a s-a mani -
festat }i ̂ntre categoriile sociale, cel mai
mult cheltuind patronii (46,39 lei), iar
cel mai pu]in lucr@torii din agricultur@
(6,85 lei). Din cercetare lipse}te seg-
mentarea pe sexe, ^ns@ Monica Tatoiu
de la Oriflame consider@ c@ “v$nz@rile
de cosmetice masculine ]in de nivelul
de civiliza]ie al unei societ@]i }i mai ales
de educa]ia pie]ei rom$ne}ti ^n acest@
direc]ie. {i mai e de munc@ pentru edu-
carea }i informarea b@rbatului”.
Una peste alta ̂ ns@, importan]a pe care
consumatorii, mai ales din zonele
urbane, o aloc@ modului ^n care arat@
“va duce la o cre}tere semnificativ@ a
v$nz@rilor de produse de ̂ngrijire a pielii,
a fardurilor, a parfumurilor }i a pro-

duselor de ̂ngrijire pentru b@rba]i”, apre-
ciaz@ Ramona Brad, director de rela]ii
externe la Procter & Gamble Rom$nia
(P&G). Compania are acum, conform
declara]iilor proprii, o cot@ de pia]@ de
aproximativ 40& pentru produsele de
^nfrumuse]are. Cel mai mare poten]ial de
cre}tere, pe ansamblul pie]ei, conform
reprezentantei P&G, ^l vor avea ^n con-
tinuare, ca }i p$n@ acum, articolele rel-
ativ noi - produsele lichide pentru baie
(gel de du}, spum@ de baie), balsamurile
pentru p@r }i produsele de ^ngrijire a
pielii (creme }i lo]iuni cosmetice). {i,
adaug@ Brad, “sporirea puterii de
cump@rare }i stilul de via]@ ^mbun@t@]it
vor duce la o sofisticare a consumato-
rilor }i la o preferin]@ pentru produse de
calitate ridicat@ }i mai scumpe”. Adic@
exact factorii care stimuleaz@ }i cre}terea
v$nz@rilor de cosmetice pentru b@rba]i.
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B@rba]ii cuceresc pia]a cosmeticelor
C$nd vorbesc despre cre}terea nivelului de trai }i a educa]iei consumatorilor, produc@torii }i dis-
tribuitorii de cosmetice din Rom$nia au ^n vedere }i un segment de la care au a}tept@ri tot a}a de
mari: b@rba]ii care folosesc cosmetice. Pentru unele companii, v$nz@rile de creme, geluri sau lo]iuni
destinate b@rba]ilor au ajuns s@ reprezinte deja 30& din cifra de afaceri. 
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