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%n plin@ criz@ a
pie]elor de capital,
premierul T@riceanu
^ncearc@ s@ ne lini} -
teasc@. La noi, nu
vine uraganul, spu-
nea ^n sintez@ dom-
nia sa, dar bine ar fi
ca economia rom$ -
neasc@ s@ se bazeze
pe firme rom$ne}ti,

}i nu pe multina]ionale. Trec$nd de aceast@
ultim@ dorint@, de doua ori gre}it@ – o dat@
pentru c@ distinc]ia rom$nesc nerom$nesc
e greu de f@cut, apoi pentru c@ firmele ace-
lea sunt sublime, dar lipsesc cu des@ -
v$r}ire –, r@m$nem cu mesajul c@ suntem
proteja]i. E o realitate venit@ din structura-
rea economiei – mai pu]in integrat@, mai
pu]in atractiv@, care a f@cut s@ existe
extrem de pu]ine mari corpora]ii financia-
re pe pia]a rom$neasc@. Eram at$t de
r@ma}i ^n urm@ }i prezent@m randamente
at$t de mici, comparativ cu riscurile, ^nc$t
investitori ca Merrill Lynch sau Lehman
Brothers abia dac@ au auzit de companii
}i afaceri locale. 
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„Dac@ “eul” ^]i este ur$t, a-]i

iubi aproapele ca pe tine

^nsu]i devine o atroce ironie”

Paul Valery

c my b

c my b

Decebal N. TOD~RI[~
Bursa din Sibiu

continuare ^n pagina 7

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

De la îngrijorare, la panic@, de la panic@ la dezastru! Ace}tia sunt
parametrii în care a evoluat, într-un timp nea}teptat de scurt,
criza financiar@ din Statele Unite ale Americii. Institu]ii bancare,
cu o for]@ care p@rea de neclintit }i cu renume consolidat de
timp }i performan]e, se pr@bu}esc una dup@ alta, printr-un dra-
matic efect de domino, sub greutatea propriilor datorii }i pariuri
pe instrumente financiare riscante. IndyMac Bank of Pasadena,
grup bancar care de]inea active de 32 miliarde de dolari, a fost
prima victim@, în miezul verii acestui an. A urmat Bear Stearns,
banc@ de investi]ii care a r@mas f@r@ lichidit@]i în decurs de
numai câteva zile, fiind mai apoi preluat@, la un pre] derizoriu,
de JPMorgan Chase. I-a venit rândul s@ se înscrie pe lista fali]ilor
celei de a patra mari b@nci de investi]ii din SUA – Lehman
Brothers – aflat@ în imposibilitate de a g@si un investitor privat
care s@ recapitalizeze compania. 

Academia de Studii Economice din Bucure}ti, împreun@ cu Ministerul
Educa]iei }i Cercet@rii din Fran]a, CNAM-Paris, Institutul Na]ional de
Dezvoltare Economic@ }i cu Facultatea de {tiin]e Economice din cadrul
Universit@]ii „Lucian Blaga” din Sibiu, organizeaz@ studii de Masterat tip
(MBA), pe o perioad@ de 2 ani, cursurile desf@}urându-se în Sibiu.
Absolven]ii în MASTERAT INTERNA[IONAL ÎN {TIIN[E ECONOMICE vor
primi 2 diplome, una din partea Statului Francez }i a Ministerului Educa]iei,
precum }i una de la ASE Bucure}ti, Facultatea de {tiin]e Economice din
ULB Sibiu, diplome recunoscute în UE }i nu numai, absolven]ii având
posibilitatea s@ profeseze oriunde în lume.

Cursurile cost@ 2200 euro/an, sum@ care se poate achita în mai multe rate.
Înscrierile se pot face, zilnic, la Facultatea de {tiin]e Economice (la

secretara }ef@), de la ora 8 - 15,30. 
Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de pe Internet, la www.inde.ro,

sau la secretariatul Facult@]ii de {tiin]e Economice Sibiu. 

Otrava optimismului 
de circumstan]@

%N ATEN[IA ABSOLVEN[ILOR DE FACULT~[I 
CARE DORESC S~ SE ÎNSCRIE LA MASTERAT
INTERNA[IONAL ÎN {TIIN[E ECONOMICE

PUNCTUL 
PE EUROPA

Mult noroc ^n noul an universitar!

Dan SUCIU

Emil DAVID

Încotro, finan]ele 
mondiale?

Paris - Cheiul Senei

Sunt, iat@, aproape 3 decenii }i jum@tate de
când în peisajul mondial al doctrinelor econo -
mice se afirmau ofensiv, foarte critic vizavi de
alte concepte, se afirmau cu mult aplomb con-
cep]iile neoliberale extreme ale „noilor econo-
mi}ti”. Ini]ial, americane – M. Feldstein, G.
Becker, R. Hall, Yale Brozen, to]i revendicâdu-
se, într-o m@sur@, de la celebrul Milton
Friedman –, ideile respective trecuser@ oceanul
}i fuseser@ îmbr@]i}ate de mai mul]i economi}ti
francezi deloc lipsi]i de idei }i de talent polemic:
Jean Jacques Rosa, H. Lepage, André Fourcans,
F. Aftalion etc. În ce constase dar, în mare,
demersul lor? 

continuare ^n pag. 5

drd. Gheorghe ROGHINĂ
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Pie]ele financiare au r@suflat, ini]ial, u}urate la }tirea
salv@rii sistemului financiar de c@tre Guvernul american,
prin injectarea a 700 miliarde de dolari. Dar, o analiz@ mai
atent@ în orele urm@toare a produs îngrijor@ri privind cos-
turile prea mari ale acestei salv@ri: cre}terea infla]iei,
cre}terea deficitului, afectarea negativ@ a economiei.
Astfel, luni, am putut observa c@ investitorii au vândut
masiv titluri, au adus pre]ul petrolului la un nivel record
(cel mai mare câ}tig realizat într-o singur@ zi) }i au deval-
orizat dolarul. Indicele Dow Jones a pierdut 372 puncte,
anulând cre}terile înregistrate, vineri, ca urmare a promisi-
unilor oficialilor americani de salvare a sistemului financiar.
Dar, planul de salvare guvernamental pare f@cut în mare
grab@, provocând îngrijorare. La câteva zile bune de când
acest plan a fost anun]at, investitorii nu au înc@ prea
multe detalii asupra modului în care administra]ia Bush va
}terge datoriile, cum va func]iona procesul, cine îl va
administra. Administra]ia Bush previzioneaz@ deja un
deficit record de 482 miliarde dolari, pentru anul urm@tor.
Anali}tii sus]in îns@ c@ planul de salvare are costuri mai
mari, care vor genera un
deficit de 1 trilion de dolari.

pag. 7
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Imaginea s@pt@m$nii Anul cre}terii sau
anul crizei?

prof. univ. dr. Aurel Octavian BEREA pag. 8

Conceptele „noilor economi}ti”:
- evolu]ii abrupt descendente -

Comportamentul uman, model 
al cre}terii spiritualit@]ii (III)

Considera]ii generale privind
mediul de manifestare a
fenomenului infrac]ional în
societatea româneasc@

drd. Ion IVA{CU

Tradi]ii generale ale Casei de
Economii }i Consemna]iuni ^n
Rom$nia (CEC BANK  SA)

drd. Camelia APOSTU
Segmentarea }i alegerea segmentului ]int@ (II)

Dan POPESCU

continuare ^n pag. 4

prof. univ. dr. Livia ILIE
prof. univ. dr. 
Alexandra HOROBE[

continuare ^n pagina 2

pag. 3

Ceres, Cibele, Demeter: paradisul mitic al bel}ugului
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urmare din pag1
În lips@ de elemente concrete,

mul]i investitori au vândut dolari, pe
fondul îngrijor@rii create de posibili-
tatea cre}terii deficitului }i exa -
cerb@rii infla]iei, ca urmare a aplic@rii
planului de salvare.
Chiar dac@ planul se implementeaz@,
îns@n@to}irea sistemului financiar }i a
economiei nu se va produce peste
noapte. Salv@ri guvernamentale simi-
lare au necesitat timp. Este un pro-
ces complicat, care implic@ economia
pentru un num@r de ani. 
Timpul cost@ bani. Este ceea ce jus-
tific@ graba cu care administra]ia
Bush vrea s@ ob]in@ aprobarea
Congresului pentru planul de salvare.
Dar, mul]i economi}ti }i anali}ti pun
la îndoial@ aceast@ urgen]@. Ei doresc
ni}te m@suri care s@ fie bine ana -
lizate din perspectiva efectelor
viitoare. Cei care critic@ planul guver-
namental au comparat graba cu care
se solicit@ aprobarea Congresului, cu
graba cu care administra]ia Bush a
declan}at r@zboiul în Irak. Şi nu se
pot da asigur@ri c@ planul va
func]iona. S-ar putea s@ fie injecta]i
în sistem miliardele de dolari }i criza
s@ nu ia sfâr}it.
Majoritatea economi}tilor sunt de
acord c@ aceast@ criz@ financiar@, cea
mai mare de la Marea Criz@ încoace,
a atins propor]ii periculoase, nece-
sitând o interven]ie masiv@, deci
costisitoare. Dar, exist@ }i dezacord
consistent în ceea ce prive}te moda -
litatea de interven]ie. Mult@ neîn-
credere vine din încrederea (sau mai
degrab@ lipsa de încredere) care
exist@ fa]@ de cei ce solicit@ apro-
barea planului. Dean Baker, directorul
Centrului de Cercet@ri Economice din
Washington este foarte dur, în acest
sens: „Aceast@ administra]ie solicit@
un cec în alb pentru 700 de miliarde
de dolari, pentru a-l pune în mâinile
lui Henry Paulson, un individ care a
dat gre} aproape în orice. Exist@
scepticism }i sup@rare la ideea de a
da o astfel de sum@ de bani unor
astfel de persoane, f@r@ a pune
întreb@ri.” Economistul american Paul
Krugman este }i el de p@rere c@
strategia propus@ de Paulson poate fi
asem@nat@ cu o rulet@ ruseasc@ pen-
tru sistemul financiar american, aces-
ta manifestându-se sceptic în privin]a
}anselor sale de reu}it@. Pe de alt@

parte, toat@ lumea recunoa}te c@
lipsa de ac]iune ar fi un dezastru. A
nu ac]iona nu este o op]iune. Dar,
trebuie luate m@suri responsabile }i
bine gândite. 
Dincolo de m@surile concrete ce tre-
buie luate pentru a ie}i din criz@,
asist@m, practic, la schimbarea con-
figura]iei sistemului financiar, a pa -
radigmei în ceea ce prive}te modul
de func]ionare a pie]elor de capital.
Modelul care s-a consolidat în
ultimele decenii }i care era privit ca
un succes, se bazeaz@ pe dou@ com-
ponente: cea a b@ncilor comerciale
(care depoziteaz@ economiile }i ofer@
credite, deci asigur@ finan]are indi-
rect@) }i cea a b@ncilor de investi]ii,
care ajut@ companiile în ob]inerea de
fonduri direct din pia]@, prin emisi-
une de titluri (finan]are direct@).
Dac@, anul trecut, existau în pia]@ 5
mari b@nci de investi]ii cunoscute
pentru soliditatea lor financiar@, în
aceste zile ne mai putem gândi doar
la dou@, }i acestea cu probleme:
Goldman Sachs }i Morgan Stanley.
Mai mult, aceste dou@ ultime b@nci
de investi]ii independente se vor
transforma în b@nci comerciale ce
vor fi mult mai mult supuse regle-
ment@rii, ceea ce va schimba radical
modul de definire a finan]elor mo -
derne. 
În plus, numele grele, marii juc@torii

din pia]@ ce au mai r@mas se rede-
finesc. Morgan Stanley se angajeaz@
într-o afacere de 9 miliarde de dolari,
vânzând un procent important (10-
20&) din ac]iunile sale  grupului
financiar Mitsubishi UFJ Financial
Group, accelerând transformarea într-
o banc@ comercial@ }i m@rindu-}i
}ansele de supravie]uire. Anun]ul a
venit la scurt timp, dup@ ce Nomura,
cel mai mare broker japonez a
achizi]ionat opera]iunile Lehman
Brothers în Asia. De cealalt@ parte,
mar]i, Goldman Sachs a ajuns la o
în]elegere cu Warren Buffett pentru
un plasament privat în ac]iuni pref-
eren]iale în valoare de 5 miliarde de
dolari, cu posibilitatea de a cump@ra
ac]iuni comune în valoare de înc@ 5
miliarde dolari. Astfel, Warren Buffet,
cel mai admirat }i de succes investi-
tor cunoscut, se plaseaz@ pe o
pozi]ie de ap@rare a modelului pie]ei
de capital în care b@ncile de investi]ii
independente joac@ un rol esen]ial.
Nici Europa nu este ferit@ de criza
financiar@ declan}at@ peste Ocean.
Guvernul Marii Britanii a confirmat
na]onalizarea b@ncii Bradford &
Bingley, dup@ ce banca spaniol@
Santander a fost de acord s@
cumpere re]eaua de filiale a acesteia,
estimat@ a avea o valoare de 21 mili -
arde lire sterline, cu numai 600 de
milioane de lire. Decizia de

na]ionalizare a fost motivat@, con-
form Ministerului de Finan]e britanic,
de “men]inerea stabilit@]ii financiare
}i protejarea deponen]ilor, în paralel
cu minimizarea expunerii pl@titorilor
de impozite }i taxe”. În Germania,
Hypo Real Estate a anun]at c@ i-au
fost acordate garan]ii de creditare în
valoare de 35 miliarde de euro de
c@tre guvernul german }i de c@tre
alte b@nci, pentru a fi salvat@ de la
o criz@ de lichiditate. Ajutorul primit
de banca german@, care a admis c@
s-a confruntat cu condi]ii foarte dure
pe pie]ele monetare interna]ionale, a
fost negociat inclusiv prin partici-
parea institu]iei de reglementare a
pie]elor financiare din aceast@ ]ar@,
BAFIN, }i a B@ncii Centrale Germane,
Bundesbank. De asemenea, guvernul
islandez a na]ionalizat a treia banc@
a ]@rii, Glitnir, prin injectarea unei
sume de 600 milioane de euro dup@
ce pozi]ia financiar@ a acesteia s-a
deteriorat nepermis de mult.
Asist@m deci la o redefinire a pie]elor
financiare, a juc@torilor, a instru-
mentelor }i a modului de operare. Şi
acest lucru, de}i dureros, este eco-
nomic normal. A}a cum preciza }i
Sorin Popa, director BRD, s-a
exagerat prea mult }i acum se
pl@te}te. Din p@cate, în ultim@
instan]@, pl@tesc tot indivizii, con-
tribuabilii. Dezvoltarea unor produse

financiare extrem de sofisticate,
aproape imposibil de în]eles de c@tre
cei ce trebuie s@ le cumpere, dife -
ren]ele mult prea mari între randa-
mentele uria}e ale b@ncilor de
investi]ii }i randamentele din pia]a
real@, lipsa interven]iei la timp a
autorit@]ilor au adus pia]a la un
punct de la care nu se poate merge
mai departe, „f@r@ a face cur@]enie”.
Dar, cât va dura aceast@ cur@]enie }i
cât de profund@ va fi ea, este înc@
prematur de anticipat.
Desigur, cea mai bun@ atitudine fa]@
de actualele probleme ar fi fost
luarea de m@suri preventive, înainte
de a se ajunge aici. Una dintre
întreb@rile care a ap@rut frecvent, în
ultima vreme, este de ce economiile
lumii par a fi complet nepreg@tite în
fa]a unui astfel de }oc. Îns@, aproape
nimeni nu î}i aminte}te c@ economia
global@ a mai fost zguduit@, }i nu de
mult, de crizele financiare de pe
pie]ele emergente – Mexic în 1994,
Asia de sud-est în 1997, Rusia în
1998, Brazilia în 1999, Argentina în
2000 }i 2001 – care ar fi trebuit s@
reprezinte lec]ii bine înv@]ate de to]i
guvernan]ii }i de operatorii din pia]@.
Exist@, în criza financiar@ actual@, cel
pu]in dou@ asem@n@ri cu crizele aces-
tea: pe de o parte, criza a fost
cauzat@, pe fond, de o subestimare
din partea b@ncilor a riscurilor la care
se expun }i, pe de alt@ parte,
interven]iile guvernamentale materia -
lizate în injec]ii de fonduri }i, la
extrem@, na]ionaliz@ri, au permis ca
hazardul moral s@ se manifeste din
plin. Dup@ crizele financiare din anii
‘90, s-a vorbit mult de reconfigurarea
arhitecturii financiare interna]ionale.
Criza prezent@ dovede}te, din neferi-
cire, c@ discu]iile au r@mas la nivelul
de discu]ii }i c@ m@surile concrete de
restructurare a sistemului financiar
interna]ional, în condi]iile liberaliz@rii
pie]elor financiare }i a cre}terii gradu-
lui de sofisticare a pie]elor }i a instru-
mentelor tranzac]ionate, au lipsit în
ace}ti ultimi aproximativ zece ani. 
Dac@ planurile concepute pe col]ul
mesei zilele acestea vor avea succes
sau nu, este greu de spus, deocam-
dat@. Ceea ce este, îns@, evident,
este c@ lec]iile trecutului nu au fost
înv@]ate }i c@ modul de operare pe
pie]ele financiare trebuie modificat
radical, pentru a permite în primul
rând protec]ia pl@titorilor de impozite,
obliga]i de prea multe ori în ultimii
ani s@ î}i asume gre}eli motivate de
goana acerb@ dup@ profit.  

prof. univ. dr. Livia ILIE
prof. univ. dr. Alexandra HOROBE[

Încotro, finan]ele mondiale?

Berlin

Washington
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CEC-ul, ca banc@, a fost ^nfiin]at@ la
24 noiembrie 1864, de domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, sub denumirea
de “Casa de Depuneri }i
Consemna]iuni,” ^n baza legii publi-
cate ^n “Monitorul” nr. 268, din 1
decembrie 1864. Aceast@ banc@, ^nc@
de la ^nceput, a fost sub autoritatea
Ministrului Finan]elor }i s-a ocupat
de administrarea, pe de-o parte, a
depunerilor voluntare spre fructificare
ale popula]iei, iar pe de alt@ parte de
depunerile judiciare }i administrative
cu caracter obligatoriu. 
Casa de Depuneri }i Consemna]iuni
func]iona ca o institu]ie asa-zis
autonom@, cu personalitate juridic@.
De}i aceasta avea o conducere pro-
prie, “comisia de privighere”, ea
func]iona sub autoritatea Ministerului
Finan]elor, iar directorul casei era
numit de domnitor la propunerea mi -
nistrului finan]elor. 
Primul director al b@ncii a fost numit
economistul Enric Winterhalder, o
mare personalitate a vremii, care a
pus bazele {colii de comer] }i con-
tabilitate din Rom$nia. Casa de
Depuneri }i Consemna]iuni, ^n primii
12 ani de existen]@, a acordat o
aten]ie relativ redus@ atragerii
economiilor b@ne}ti  ale popula]iei,
iar plasamentele s-au limitat la
imprumuturile acordate statului,
jude]elor }i comunelor.
%n anul 1880, a fost ^nfiin]at@ Casa
de Economie, ca o anex@ a Casei de
Depuneri }i Consemna]iuni, pentru a
putea colecta cele mai ne^nsemnate
economii ale popula]iei, mai ales ale
claselor muncitoare din acea vreme.
Casa de Depuneri }i Consemna]iuni
^}i schimba denumirea ^n Casa de
Depuneri, Consemna]iuni }i
Economie.
Opera]iile f@cute pe seama Casei de
Economie erau secrete, fiind interzis
agen]ilor casei s@ r@spund@ la
^ntreb@ri privind sumele depuse sau
retrase de un titular de libret.
Atunci, a ap@rut primul produs ban-
car: “libretul de economii,” ^n care
erau trecute depunerile }i restituirile
^n lei ale clientului.
Cea mai mic@ depunere era de 1 leu
}i cea mai mare de 300 lei.
Depunerile se primeau la ghi}eele
Casei de Depuneri, Consemna]iuni }i
Economie din Bucure}ti, precum }i la
orice agent al institu]iei. Erau agen]i
ai bancii to]i casierii statului, }efii
oficiilor po}tale, directorii de }coli,
precum }i ^nv@]@torii de la sate. Cei

mai tineri clien]i ai b@ncii erau elevii
de gimnaziu, care puteau s@ depun@
^n fiecare zi orice sum@, oric$t de
mic@, directorului, profesorului sau
^nv@]@torului unde ei inv@]au. Sumele
astfel colectate se ^nscriau ^n fi}a
personal@ a fiec@rui elev, iar atunci
c$nd micile sume atingeau un leu,
depun@torul respectiv primea un
libret de economii personal.
Cel mai mare num@r de depun@tori ^l
reprezentau “minorii }i }colarii“, care
de]ineau aproape 25% din totalul
soldului depunerilor. Soldul mediu al
depunerii pe un libret din aceast@
categorie era, totu}i, cel mai mic.
Comercian]ii, func]ionarii }i militarii,
care de]ineau laolalt@, ^n 1899, mai
pu]in de 18% din totalul libretelor
emise, posedau, totu}i, peste 25% din
totalul depunerilor, av$nd astfel cea
mai mare depunere medie pe un libret.
O grup@ important@ o formau “diverse-
le categorii”, care de]ineau aproximativ
20% din num@rul libretelor }i 30% din
totalul depunerilor.
Muncitorii ocupau ultimul loc ^n ce
prive}te propor]iile economiilor,
ace}tia ^mpreun@ cu meseria}ii
de]in$nd abia 10% din totalul
depunerilor. 
Opera]iile Casei de Depuneri,
Consemna]iuni }i Economie s-au
dezvoltat treptat, reflect$nd cre}terea
rolului acestei institu]ii ^n via]a eco-
nomic@ a ]@rii, totu}i ele sunt
departe de a cunoa}te o mi}care
ascendent@ continu@. Urm$nd, ^n linii
generale, fazele ciclului capitalist,
opera]iile institu]iei ^nregistreaz@
cre}teri, ^n unele perioade, dar }i
sc@deri puternice, ^n altele.
Opera]iile active de credit ale Casei
de Depuneri }i Consemna]iuni s-au
limitat, mult@ vreme, aproape numai
la ^mprumuturile acordate statului.
%ns@ aceast@ dependen]@  fa]@ de un
singur client –statul- ^i provoac@ mari
neajunsuri. Pentru a-}i l@rgi sfera
opera]iilor }i a evita neajunsurile
provocate de rela]iile cu un singur
debitor, Casa de Depuneri }i
Consemna]iuni a ^nceput s@ acorde,
cu deosebire dup@ 1871, o mai mare
aten]ie imprumuturilor c@tre comune
}i jude]e. Dob$nda la ^mprumuturile
acordate acestora, care ini]ial fusese
de 8-9%, a fost ulterior redus@ la 6-
7%, pentru ca, ^n ultimul deceniu al
secolului trecut, s@ ajung@ la 4,5%-
5,5%, variind de la caz la caz. 
%n cadrul opera]iilor efectuate de
Casa de Depuneri }i Consemna]iuni,
un loc important ^l ocupa emisiunea
biletelor ipotecare, care au fost
emise ^n baza legii din 12 iunie 1877

}i care aveau ca scop de “a face fa]@
lipsei de numerar” de pe pia]@.
Biletele ipotecare aveau un dublu
caracter: pe de o parte, ele erau
titluri ale unui ^mprumut for]at, f@r@
dob$nd@, garantat cu ipotec@ asupra
unor mo}ii ale statului, titluri pe care
statul le impunea ^n plata furnizorilor
s@i }i care urmau s@ fie retrase din
circula]ie, treptat, pe m@sura scoaterii
^n v$nzare a mo}iilor ipotecate; pe
de alt@ parte, biletele ipotecare aveau
caracter de bani de h$rtie cu un curs
for]at, care trebuiau primi]i ^n plat@
^n mod obligatoriu, la valoarea lor
nominal@, de toate casieriile publice.
Casa de Depuneri }i Consemna]iuni
}i-a ^nceput activitatea in 1865, ^n 3
camere din localul Ministerului
Finan]elor. Cur$nd, ^ns@, chiar ^n
decursul primului an de activitate,
institu]ia  s-a mutat ^ntr-un local mai
mare din Hanul {erban-Vod@, dar }i
acest local a devenit ^nsa
ne^nc@p@tor.
%n 1892, profit$nd de faptul c@
terenul viran din Calea Victoriei, aflat
^n continuarea terenului pe care era
construit localul Casei de Depuneri, a
fost scos ^n v$nzare, prin licita]ie
public@, de c@tre Primaria Capitalei,
conducerea institu]iei a hot@r$t s@-l
cumpere. A fost cump@rat, de
asemenea, un teren aflat ^n spatele
vechiului local, ^ntre strada Ilfov }i
strada Mihai-Vod@.
Un an mai t$rziu, ^n anul 1893, a
fost instituit@ o comisie special@ care

“s@ studieze toate chestiunile cu
privire la m@rirea localului casei”. A
fost acceptat@ propunerea arhitectului
francez Gottereau, de a se construi
un mare palat care s@ ad@posteasc@
toate serviciile institu]iei.
La concursul pentru construirea
noului local s-au prezentat trei oferte.
A fost acceptat@ oferta arhitectului
Ion Socolescu, deoarece era cea mai
avantajoas@.
Prin construirea palatului Casei de
Depuneri, Consemna]iuni }i
Economie, capitala ]arii a fost ^nzes-
trat@ cu o cl@dire impun@toare, care
atrage }i ast@zi aten]ia prin pro-
por]iile }i liniile ei clasice, prin cupo-
la ei monumental@, dar }i prin inte-
riorul ei, ^n stilul celor mai bune
tradi]ii ale arhitecturii Rena}terii.
%n cursul primului r@zboi mondial,
activitatea Casei de Depuneri,
Consemna]iuni }i Economie a fost
dat@ peste cap, din cauza ocup@rii
unei p@r]i din teritoriul ]@rii de c@tre
armata german@, din cauza evacu@rii
tezaurului la Ia}i }i, mai apoi, la
Moscova, }i din cauza infla]iei.
Nu numai at$t, Casa de Depuneri,
Consemna]iuni }i Economie a fost
silit@ s@ efectueze o serie de opera]ii
^n folosul  ocupan]ilor. Astfel, ^n anul
1917, institu]ia a fost obligat@ s@
participe la ^mprumutul for]at de 250
milioane lei, impus de administra]ia
militar@ jude]elor aflate sub ocupatie.
Tot astfel, ^n anul 1918, institu]ia a
fost silit@ s@ participe cu 5 milioane
de lei la un ^mprumut contractat de
Prim@ria Bucure}tiului, din ordinul
ocupan]ilor, ^mprumut care a fost
folosit pentru rambursarea unor
^mprumuturi pe pia]a german@.
Mai mult, ^n teritoriul ocupat,
resursele institu]iei au fost jefuite de
c@tre administra]ia german@, fie
direct, prin confiscarea numerarului
existent ^n cas@, fie indirect, prin
participarea silit@ la ^mprumuturile
lansate de ocupan]i.
%n interesul capitalului monopolist,
Casa de Depuneri, Consemna]iuni }i
Economie a fost reorganizat@ prin
legea din anul 1930, prin scindarea
ei ^n dou@ institu]ii specializate: Casa
de Economie }i Casa de Depuneri }i
Consemna]iuni. Cea din urm@ a
primit sarcina s@ exercite mai
departe monopolul asupra atragerii
depunerilor cu caracter obligatoriu,
iar Casa de Economie, transformat@
^n “institu]ie public@ autonom@”, cu o
structur@ organizatoric@ apropiat@ de
cea a b@ncilor comerciale, a primit
sarcina s@ se ocupe de atragerea

economiilor b@ne}ti ale popula]iei }i
s@ efectueze opera]ii care aveau un
v@dit caracter bancar. 
Mai apoi, legea din 1930 a fost com-
pletat@, ^n anul 1932, cu noi dis-
pozi]ii, destinate s@ r@spund@ ^n }i
mai mare m@sur@ intereselor capi-
talului din aceea vreme. 
Principala inova]ie adus@ prin legea
din anul 1932 era introducerea
opera]iilor de conturi curente, vira-
mente }i cecuri po}tale. Aceste
opera]iuni  aveau s@ favorizeze pl@]ile
f@r@ numerar }i, pe acest@ cale, s@
^nlesneasc@ controlul infla]iei.
Odat@ cu ^nfiin]area acestui serviciu,
Casa General@ de Economii }i-a
schimbat denumirea ^n Casa
Na]ional@ de Economii }i Cecuri
Po}tale, prescurtat C.E.C. 
Imediat dup@ na]ionalizare, toate
b@ncile }i institu]iile de credit au fost
dizolvate sau puse ^n lichidare, cu
excep]ia B@ncii Na]ionale, a Casei
Na]ionale de Economii }i Cecuri
Po}tale, a Casei de Depuneri }i
Consemna]iuni }i a Societ@]ii
Na]ionale de Credit Industrial, care au
fost reorganizate, pentru a r@spunde
cerin]elor construirii socia lismului.
Primul pas ^n acest sens s-a f@cut
prin ^nfiin]area, la 1 septembrie
1948, a Casei de Economii, Cecuri }i
Consemna]iuni, prescurtat C.E.C., al
c@rei patrimoniu s-a format prin con-
topirea patrimonilor Casei Nationale
de Economii }i Cecuri Po}tale }i
Casei de Depuneri }i Consemna]iuni.
Pentru ca, mai apoi, lichidarea
ultimelor r@m@}ite ale vechiului sis-
tem de organizare a institu]iei }i a
ac]iunii de atragere a economiilor
b@ne}ti ale popula]iei }i asezarea
acestora pe baze socialiste s@ fie
consacrate prin decretul din 7
octombrie 1949. %n baza acestui
decret, institu]ia a luat denumirea de
Casa de Economii }i Consemna]iuni
din Republica Popular@ Rom$n@,
prescurtat C.E.C. }i s-au stabilit ^n
am@nun]ime sarcinile institu]iei,
opera]iile pe care le poate face, drep-
turile depun@torilor, structura organi-
zatoric@ }i modul de administrare a
institu]iei. Potrivit Statutului din
1958, Casa de Economii }i
Consemna]iuni avea urm@toarea
structur@ organizatoric@:
- centrala Casei de Economii si
Consemnatiuni;
- direc]ii regionale (ora}ene}ti);
- case raionale (orasenesti) de
economii;
- agen]ii C.E.C. 

va urma

Tradi]ii generale ale Casei de Economii }i Consemna]iuni ^n Rom$nia (CEC BANK  SA)

“Casa de Depuneri, Consemna]iuni }i Economie” - Palatul de la Bucure}ti

Vedere de pe Cale Victoriei

drd. Ion IVA{CU
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De la idei mai judicioase, pre-

cum „Rolul statului trebuie s@ fie
limitat, dar nu nul”, sus]inute, doar
la început }i cu mult@ timiditate, de
a}a numita subdiviziune pragmatic@,
pân@ la mult mai opulenta }i foarte
vehementa sus]inere a anihil@rii
„totale” a rolului statului }i inter-
ven]iei statale în economie. Anihilare
de esen]@ reformist@, realizabil@ prin
reforme în sensul ar@tat }i libertari-
an@ ca atare. Totul de tipul
„Constat@m c@ pie]ele libere
ac]ioneaz@ minunat mai bine pentru
a satisface consumatorul”, „inter-
ven]iile statului sunt contraproductive
}i risipitoare de resurse”, „inamicul
declarat deschis }i subteran trebuie
s@ fie statul”, iar „revolta anti impozit
este o miz@ tipic liberta rian@”, }.a. 
A}adar, foarte departe, la o distan]@
imens@ de mult mai prudentul }i
profundul economist britanic Sir
John Maynard Keynes, acela care
„vedea” un anume rol al institu]iilor
în economie, al statului pentru a
stimula activit@]ile private. „Noii
economi}ti” de atunci au continuat
s@ se manifeste, chiar pronun]at, în
timp, unii dintre ei, de pild@ Garry
Becker, abdicând îns@ apoi de la
inflexibilele }i sacrosanctele principii
antistatale. Oricum, cei mai mul]i se
v@deau }i s-au v@dit eminamente
exclusivi}ti. 
Exclusivi}ti, în condi]iile în care
economia a constituit }i constituie un
organism, un mecanism foarte rafi-
nat, în care factorul public de]ine
rolul s@u }i în care pia]a liber@
ac]ioneaz@ cu o func]ie
autoreglatoare în raport cu activi -
t@]ile, dar în anumite condi]ii.
Anume, pe de o parte, s@ avem de-
a face cu o pia]@ liber@ ca atare,

desigur, „liber@” în limite rezonabile.
Iar pe de alt@ parte, în sfera rela]iilor
de pia]@ s@ fie „prinse” }i rela]iile
dintre om }i mediu, socialul
deasemenea, cu o anume pondere,
factorul public care are }i el un
anume statut, resursele }i exter-
nalit@]ile (respectiv internalizarea lor)
care se v@desc }i ele cu particular-
it@]ile lor etc. Altminteri, risc@m s@
interpret@m pia]a, rela]iile de pia]@,
pas@-mi-te obiectiv, în limite mult
mai înguste decât cele care delim-
iteaz@ real conceptele respective.
Fire}te c@, în condi]iile corup]iei gen-
eralizate, institu]ionalizate – dup@
cum se pare c@ este cazul României,
al economiei române}ti -, astfel de
considera]ii sunt lipsite de substan]@,
institu]iile fiind, în bun@ m@sur@,
aservite unor interese de grup, pri-
vate, care nici pe departe nu
reprezint@, nu au cum reprezenta
interesul public a}a cum este el
corect definit.

S@ revenim îns@ la problem@,

a}ezat@ în ecua]ie în condi]ii
normale. A disp@rut oare protec]io -
nismul, nu atât din partea celor mai
slabi împotriva celor puternici, ci din
partea celor puternici, care vor liber-
tate deplin@ de ac]iune pe teritoriul
celor slabi? Nici vorb@, cum s@ dis-
par@, nu a disp@rut nimic. Nu avem
decât s@ analiz@m politica prohibitiv@
a unor mari puteri economice în
domeniul importurilor de la al]ii, în
spe]@ automobile, o]el, unele produse
chimice }.a., nu avem decât s@ ana -
liz@m semnatarii protocolului de la
Kyoto }i pe cei care au refuzat s@-l
semneze – argumentele respective –
}i vom vedea c@ a}a este. Dar polu-
area atât de accentuat@ }i
supraînc@lzirea Terrei? Este destul de
limpede c@ au drept genez@ o anume
incapacitate a autoregl@rii economice
exclusiv de c@tre pia]a privit@ în mod
îngust, f@r@ unele reglement@ri obiec-
tiv necesare }i bine negociate din
partea tuturor statelor. Dar conceptul
de „gestiune planetar@ a resurselor”,

nu solicit@, aplicarea sa, institu]ii,
dincolo de autoreglarea de pia]@
a}a cum se desf@}oar@ ea acum?
Dar, maniera în care guvernul
american, statul, institu]iile de aici
au sprijinit }i sprijin@ b@ncile fali-
mentare lovite cu prec@dere de
morbul economiei speculative, nu
tot o form@ de interven]ie statal@,
de protec]ionism se nume}te? 
... Desigur c@ sunt întreb@ri – iar
r@spunsurile lor explicite }i
implicite ar putea continua,
„sub]iind” teribil demersul mai
vechi }i mai nou al „noilor econo-
mi}ti”. „Sub]iere” doctrinar@ cu atât
mai mult din unghiul de ast@zi, al
unei economii foarte complexe }i
cu o ecua]ie a dezvolt@rii cu înc@
multe necunoscute. Atitudinile pru-
dente, preventive, prevenitoare, par-
ticipative, interve]ii institu]ionale
importante cu prec@dere în sfera
socialului, desigur, f@r@ a deteriora
anume func]iuni ale firmelor }i
leg@tura lor esen]ial@ cu pia]a, cu o

pia]@ care este chiar a}a cum este,
sunt mult mai necesare, mult mai
utile decât certificatele de „bun@
purtare” }i verdictele implacabile.

Desigur c@ libertatea econo -
mic@ este un bun câ}tigat, este un
proces foarte necesar. Avem nevoie
de liberalism în economie. Este
îns@, consider@m, deopotriv@, nece-
sar s@ urm@m exemplul de
„nuan]@ri” al marelui Adam Smith,
p@rintele liberalismului economic,
cel care, într-o „mare” de libertate
economic@, indica institu]iei statale
cel pu]in 4 direc]ii de interven]ii
importante, respectiv securitate eco-
nomic@, poli]ie, justi]ie, înv@]@mânt.
Aici nu prea autoregla pia]a }i tot
el, cât de liberalist dorea s@ fie, era
de acord, printre altele, cu o lege
strict protec]ionist@ care obliga pe
negustorii, pe comercian]ii englezi
s@ utilizeze, pentru transportul
m@rfurilor lor în afara Angliei,
numai vase engleze, chiar dac@ tar-
iful practicat pe navele respective
era mai mare sau mult mai mare
decât cel practicat pe navele olan-
deze. Spunea Adam Smith c@ numai
pe aceast@ cale, prin acumul@rile }i
astfel, Anglia va putea r@spunde
necesit@]ii de a-}i constitui cea mai
mare flot@ a lumii.  Ce aveau ast-
fel de procese de acumul@ri pro-
tec]ioniste cu pia]a liber@? Scopul,
dar, poate scuza mijloacele. {i dac@
Adam Smith gândea a}a, de ce s@
fim atât de labili cu interesele nemi-
jlocite ale unui stat sau altul, ale
unei sau altei companii, ce pot
„p@li” uneori }i în aparen]@ în con-
fruntarea cu „sacrosanctele” prin-
cipii ale liberalismului economic
exclusiv? Este o întrebare al c@rei
r@spuns îndeamn@, cel pu]in, la
mult@, la foarte mult@ reflexie, la
decant@ri cât se poate de atente. De
exemplu, cazul „Ro}ia Montan@”,
pentru România, atât de discutat,
tot de „imperativul” unei mi}c@ri
economice “cât se poate de libere”
pe pia]a româneasc@ este „sus]inut”
de unii. Dar care au foarte pu]in
de-a face cu interesele na]ionale de
profit, individual }i social, pe ter-
men lung, }i astfel cu interesele
europene respective.

Dan POPESCU

Conceptele „noilor economi}ti”: 
- evolu]ii abrupt descendente -

Paris - Champs Elisée

Londra ^n secolul al XIX -lea
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Aflat@ }i ea în colaps, bine-

cunoscuta Merrill Lynch a fost sal-
vat@ prin fuziunea precipitat@ cu Bank
of America. Au fost silite s@-}i
schimbe statutul, aflându-se într-o
situa]ie critic@, Goldman Sachs }i
Morgan Stanley. Profund îngrijorat de
degringolada din Wall Street, centrul
financiar al lumii, guvernul SUA a
decis s@ joace rolul salvatorului, un
rol de-altminteri controversat }i con-
testat de c@tre cei care nu sunt de
acord ca pierderile sectorului finan-
ciar-imobiliar s@ fie acoperite din
banii contribuabilului american, adic@
printr-o solu]ie care contravine legilor
fundamentale ale sistemului capitalist.
Demersul Washingtonului a
func]ionat îns@ în cazul intr@rii în fal-
iment a gigan]ilor ipotecari Fannie
Mae }i Freddie Mac prin preluarea
acestora de c@tre Trezoreria SUA }i
în al celui mai mare asigurator al
lumii, AIG, salvat de la faliment de
guvernul american printr-un împru-
mut de 85 miliarde de dolari. Nu s-
a mai putut face îns@ nimic în
situa]ia celei mai mari institu]ii de
creditare }i economii – Washington
Mutual – silit@ s@-}i închid@ por]ile în
25 septembrie anul curent de c@tre
Oficiul pentru Supravegherea
Depozitelor, în ciuda faptului c@
activele sale sunt evaluate la peste
300 de miliarde de dolari, adic@ de
dou@ ori cât PIB-ul României. A fost
primul }i cel mai „proasp@t“ semnal
c@ planul lui George W. Bush de sal-
vare in extremis a sistemului finan-
ciar american printr-o infuzie de
lichidit@]i de 700 miliarde de dolari
s-ar putea s@ dea gre}.
Într-adev@r, catastrofa avea s@ se
petreac@ luni noaptea, când
Congresul SUA a respins prin vot
„planul de salvare“ propus de
pre}edintele american. A doua zi, se
anun]a pr@bu}irea bursei din New
York. Cea mai mare criz@ a finan]elor
globale pare astfel a deveni o reali-
tate crud@, cu reverbera]ii înc@
imprevizibile pe Mapamond. Nu
degeaba se spune c@, atunci când
colosul financiar-economic american
tu}e}te, ceilal]i juc@tori, oriunde s-ar
afla ei, sunt cuprin}i de febr@!
…Ei bine, întorcându-ne la oile noas-
tre, vom încerca s@ deslu}im cum
întâmpin@ România aceast@ profund@
criz@ financiar@ mondial@, marcat@ de

valuri de falimente f@r@ precedent }i
de o grav@ recesiune economic@.
Optimismul debordant care eman@
din toate statisticile }i prognozele
noastre las@ impresia c@ provin din
alt@ planet@. Ni se induce pur }i sim-
plu ideea c@ România e prea departe
de ciclonul financiar american }i
imun@ la efectele lui. Ba, mai mult
decât atât, cel mai înalt reprezentant
al guvernului nostru nu ezit@ s@
descopere mari oportunit@]i pentru
români care, iste]i din fire }i plini de
bani, ar putea specula criza imobiliar@
american@ cump@rându-}i la pre]uri
de nimic… case dincolo de Ocean!
În rest, toate bune }i frumoase, sau
cel pu]in a}a arat@ pe hârtie.
Produsul intern brut va bate toate
recordurile mondiale în acest an,
urmând s@ fie mult mai mare decât
cel din 2007. Chiar dac@ nu vom
putea men]ine acest ritm fulminant,
prognozele ne prevestesc o cre}tere
economic@ de metronom pân@ în
2013, perioad@ în care, anual, vom
mai ad@uga cel pu]in câte }ase pro-
cente la PIB-ul na]ional.
În acela}i interval, ni se promite c@
salariile românilor vor cre}te cu
peste 50 la sut@, dup@ ce numai în
2008, comparativ cu anul precedent,
ele au sporit cu 26 la sut@. Suntem

anun]a]i }i c@ infla]ia va fi pus@ în
fine sub control, ea involuând de la
5,8 la sut@ anul acesta (cifr@ furnizat@
de Comisia Na]ional@ de Prognoz@,
dar pe care nu o crede nimeni!), la
2,3 la sut@ în 2013 (aici se aplic@
zicala „vom tr@i }i vom vedea!“).
Vremuri de aur se anun]@ }i pentru
moneda na]ional@ cotat@ în 2008 la
3,63 lei / euro (tot CNP ne poate
eventual explica aceast@ cifr@ incredi-
bil@, azi când euro a trecut de 3,74
lei }i urc@ în continuare), dar urmând
s@ se înt@reasc@ pân@ la 3,30 lei /
euro în 2013 când se preconizeaz@ s@
sc@p@m de blestemul cursului valutar
fluctuant }i s@ ne primim salariile în
moned@ european@.
Sunt îns@ multe comentarii de f@cut
pe marginea acestui tablou idilic,
generat probabil de actuala efer-
vescen]@ electoral@.
Dac@ ar fi, de pild@, s@ privim cu
luciditate mult-trâmbi]atul „miracol
PIB românesc“, am putea constata
cu u}urin]@ c@ el se datoreaz@ în cea
mai mare m@sur@ avântului conjunc-
tural din construc]ii, domeniu aflat
de departe pe primul loc în }irul fac-
torilor de cre}tere a avu]iei ]@rii.
Dac@ analiz@m rata de investi]ii pe
anul 2007, când avem datele com-
plete la sfâr}it de an, observ@m c@

acestea reprezint@ 30 la sut@ din PIB.
Dinamismul acestui sector este îns@
o sabie cu dou@ t@i}uri. Ar fi sufi-
cient s@ ne întreb@m ce s-ar întâm-
pla cu PIB-ul românesc dac@, în
perioada care urmeaz@, turbulen]ele
interna]ionale asociate cu starea de
supraînc@lzire identificat@ de mul]i
observatori în economia româneasc@
ar duce la o recesiune sever@ în
acest sector?
Apoi, nu trebuie uitat c@ un PIB mai
mare este de regul@ rezultatul unei
productivit@]i a muncii sporite. În
România, îns@, se constat@ c@
sporul de productivitate din indus-
trie este semnificativ mai mic decât
cel al salariului mediu, ceea ce
provoac@ dezechilibre între produc]ie
}i consum, alimentând astfel
deficitele comerciale }i tendin]ele
infla]ioniste. Este evident c@ românii
consum@ mai mult decât produc }i
c@, din nefericire, sau obi}nuit s@
tr@iasc@ pe datorie. Efectele la nivel
na]ional sunt mai mult decât alar-
mante. Nu întâmpl@tor datoria
extern@ a României a explodat în
ultimii patru ani, perioad@ în care a
crescut de cinci ori. Avem o dato-
rie extern@ „la zi“ de peste 67 mil-
iarde de euro, ceea ce reprezint@ 52
la sut@ în produsul intern brut. O

socoteal@ simpl@ ne duce la con-
cluzia c@ fiecare român poart@
povara unei datorii de circa 3.000 de
euro, pe care abia de o poate
acoperi cu salariul pe 10 luni!
Consecin]@ imediat@: zilele trecute,
Agen]ia de evaluare fiscal@ Standard
et Poor’s, refuzând s@ ia not@ de
cifrele superoptimiste ale României,
ne-a inclus într-o grup@ de opt ]@ri
c@reia i se vor reduce calificativele
de ]ar@ a economiilor în dezvoltare,
clasificate dup@ gradul de îndatorare,
anticipând în acela}i timp }i reduc-
erea plasamentelor investi]ionale pe
pia]a intern@.
În contextul unor asemenea împre-
jur@ri delicate, avem o are dreptul
de a sus]ine c@ România va fi
excep]ia de la regul@ }i poate
înfrunta lini}tit@ actualul tsunami
financiar american? Dac@ suntem
serio}i }i responsabili, vom fi de
acord c@ nu.
Într-un interviu recent, cunoscutul
diplomat Sergiu Celac cita un studiu
al B@ncii Europene pentru Recon -
struc]ie }i Dezvoltare. Interesant }i
amuzant deopotriv@ mi s-a p@rut fap-
tul c@ exper]ii BERD au împ@r]it ]@rile
europene unde opereaz@ în trei cate-
gorii distincte: prima este constituit@
din ]@rile care au resim]it deja
efectele turbulen]elor interna]ionale
(]@rile baltice }i unele din Balcani); a
doua este categoria ]@rilor care dis-
pun de considerabile resurse revalori-
ficabile, în special hidrocarburi; în
fine, exist@ „]@ri care desfid legea
gravita]iei, care în ciuda unei con-
juncturi nefavorabile merg în sus
când ar trebui s@ se duc@ în jos. ?i
nimeni nu identific@ în modul de dez-
voltare al acestor ]@ri, pe termen
scurt }i mediu, pericole reale de
pr@bu}ire. Una dintre aceste ]@ri este
România“.
O spunem cu adânc@ p@rere de r@u:
optimismul este s@n@tos }i salutar
atunci când are baze reale }i solide.
În cazul României, el ar trebui con-
struit pe strategii alternative }i solu]ii
de criz@ aflate la îndemân@. Pe un
program românesc de dezvoltare
durabil@ care s@ asigure echilibrul a
trei factori decisivi: economic, social
}i ecologic, fiecare în parte determi-
nant pentru convergen]a ]@rii noastre
cu ]@rile Uniunii Europene. Trebuie s@
tras@m, cum spunea cineva, o per-
spectiv@ tehnic@ }i nepartinic@. Vom fi
capabili de o asemenea performan]@?

Emil DAVID

Otrava optimismului de circumstan]@

New-York: Wall- Street-ul

Bucure}ti- Sediul Guvernului Rom$niei
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Abordarea unei strategii în stabilirea
segmentului ]int@ are la baz@ trei fac-
tori: resursele firmei, caracteristicile
}i beneficiile produsului }i caracteris-
ticile firmei.
Dac@ segmentul de pia]@ e identificat

corect, firma poate fi capabil@ s@
ofere produse pe m@sura nevoilor
consumatorilor din segment.
Segmentul va fi profitabil, dac@
suplimentul pl@tit de consumator
pentru un produs cât mai apropiat
de idealul s@u, este mai mare decât
costul suportat de fabricant pentru
modific@ri. Dup@ cum se vede, e
vorba de o compensa]ie: „Cu cât
segmentarea e mai fin ajustat@, cu
atât pia]a e mai mic@, dar se
m@re}te suplimentul pe care sunt
dispu}i a-l pl@ti consumatorii viza]i”.
(Blythe, J.-„Esen]ialul în marketing”,
Editura Rentrop&Straton”, Bucure}ti,
2005, pg. 70)

Pentru ca o companie s@ fie mai
bun@ decât concuren]a }i pentru a
stabili cu precizie segmentul ]int@,
trebuie s@ efectueze o cercetare de
pia]@ detaliat@ privind nevoile }i
dorin]ele grupului ]int@. Pentru
realizarea unei astfel de cercet@ri,
sunt lua]i în considerare trei factori:
nevoile consumatorilor din segmentul
]int@, produsele care le sunt puse la
dispozi]ie în momentul începerii
cercet@rii }i stabilirea unei strategii
de îndep@rtare a firmelor aflate pe
pia]@ (a concuren]ei), prin produc-
erea unor produse mai bune care se
adreseaz@ acelora}i nevoi.
Segmentarea pie]ei este facilitat@ de

utilizarea internetului. Cu ajutorul
internetului, comercian]ii descoper@
noi segmente, prin intermediul
datelor stocate în bazele de date.
Dup@ cercetarea acestor baze de
date, marketerii trimit poten]ialilor
clien]i e-mailuri cu oferte. Marketerii
trebuie s@ treac@ spre o transmitere
de informa]ie ]intit@. Mesajele trebuie
s@ apar@ pe canalele media selectate.
O companie nu trebuie s@ se ocupe
de clien]ii poten]iali pân@ îi trans-
form@ în clien]i, ar trebui s@ î}i sta-
bileasc@ un punct de la care s@ nu
mai insiste. Este mult mai u}or s@ î]i
îndrep]i aten]ia c@tre clien]i poten]iali
u}or de convins, dar care nu cheltu-
iesc mult, decât c@tre clien]i greu de
convins, dar care, o dat@ atra}i, vor
face cheltuieli mari. Totu}i, în prac-
tic@, se activeaz@ în ambele sensuri.
O companie poate câ}tiga un avantaj
de marketing (avantaj competitiv)
prin varietate }i stil, design, calitate,
perfec]ionarea ofertei prin beneficii
ridicate, construirea de rela]ii cu
clien]ii, estetica bun@, personalizarea
serviciilor, cunoa}terea detaliat@ a
cump@r@torului. Fiecare competitor se
folose}te de un alt set de resurse
sau competen]e pentru a p@trunde în
mintea poten]ialului client }i pentru a
îndep@rta concuren]a.  
Orice companie care produce bunuri
de larg consum ob]ine cheia succe-
sului prin pre]ul mic al produselor
comercializate pe pie]ele electronice
,dar care de]ine un procent consi -
derabil din efectivul clien]ilor. Se
pare totu}i, c@ unui client nu îi este
u}or s@ achizi]ioneze un bun de larg
consum. Acesta dore}te discount-uri

la volumul de cump@r@turi, calitate
constant@ sau un sistem de livrare
de încredere. 
Costul unui bun de larg consum tre-
buie s@ fie cel mai mic, în condi]iile
de]inerii sau utiliz@rii produsului.
Produsele de larg consum pot fi
diferen]iate foarte u}or. Ba, mai mult
principiul nediferen]ierii bunurilor de
larg consum este foarte periculos.
De exemplu, pl@tim pre]uri diferite
pentru acela}i produs, cum ar fi
cafeaua: cafeaua preparat@ acas@ are
un cost mai mic decât o cafea b@ut@
la restaurant. 
Dac@ nu se încearc@ o segmentare a
pie]ei sau nu se alege segmentul
]int@ potrivit, exist@ mari }anse ca
efortul s@ fie irosit }i se pierd opor-
tunit@]i. Alegerea pie]ei potrivite }i
stabilirea segmentelor ]int@ sunt cele
mai importante activit@]i ale unui
marketer. Un segment de pia]@ tre-
buie s@ fie accesibil printr-un mediu
de comunicare; într-un segment pot
fi inclu}i oameni care citesc o anu-
mit@ revist@ sau care se uit@ la tele-
vizor la un anumit post. 
Concentrarea unei companii pe pro-
dus/pia]@, se refer@ la faptul c@ firma
preia o mic@ parte a pie]ei.
Specializarea pe produs poate fi
explicat@ prin producerea unei linii
complete dintr-un anumit tip de pro-
dus în timp ce specializarea pe pie]e
presupune satisfacerea întru totul a
nevoilor unui grup de consumatori.
O alt@ strategie de acoperire a pie]ei
este acoperirea integral@. Acest lucru
se reflect@ prin intrarea firmei pe
orice segment posibil de pe pia]a sa
poten]ial@.

drd. Camelia APOSTU

Segmentarea }i alegerea segmentului ]int@ (II)

Fenomenul infrac]ional a ap@rut
odat@ cu societatea }i nu poate
exista decât în cadrul acesteia. Se
poate spune chiar c@ societatea
influen]eaz@, în mod inevitabil,
fenomenul infrac]ional.
Desigur, orice societate tr@ie}te }i
momente  mai pu]in pl@cute, de
criz@, care se manifest@ prin
fenomene de nonconformism,
deviante, fenomene de inadaptare
social@, a c@ror urmare este discon-
fortul social, materializat în insecu-
ritatea ceta]eanului, manifestarea
exploziv@ a criminalita]ii }i chiar
tensiunea social@.
Foarte mul]i au sperat ca, odat@ cu
aceast@ liberalizare a societa]ii, vor
avea o via]@ mai bun@, cu un nivel
de trai mai ridicat, îns@ societatea
româneasc@ a intrat într-o perioad@
de criz@ ce a avut drept urmare
instabilitate economic@, }omaj,
infla]ie, sc@derea nivelului de trai,
inegalit@ti economice foarte mari
între diversele p@turi sociale, senti-
mente de nesiguran]@ }i frustrare,
toate acestea conducând automat la
cre}terea criminalita]ii.
Odat@ cu deschiderea frontierelor a
intervenit }i relaxarea controalelor
vamale, relaxare care, coroborat@ cu
vidul legislativ existent, a constituit

o condi]ie favorizant@ dezvolt@rii
fenomenului criminalita]ii, con-
tribuind la interna]ionalizarea aces-
tuia. Astfel, în România au p@truns
o serie de infractori, unii dintre ei
având leg@turi cu re]ele de tip
mafiot. Ace}ti r@uf@c@tori, profitând
de lipsa unei reglement@ri ferme,
precum }i de naivitatea unora, }i
beneficiind de experien]a acumulat@
în str@in@tate, au reu}it s@ comit@
numeroase infrac]iuni, mai ales în
domeniul economico financiar,
aducând mari prejudicii statului
român }i unor persoane române  .

Este evident c@ organiza]ii criminale
din str@in@tate caut@ leg@turi în
rândul infractorilor autohtoni }i
printre unii oameni de afaceri
dispu}i a face compromisuri
oneroase, astfel încât actele de
contraband@, traficul de droguri, de
autoturisme, sp@larea banilor mur-
dari, penetrarea sistemului finan-
ciar-bancar, plasarea de valut@
fals@, sustragerea }i traficarea de
opere de art@ sau alte valori din
patrimoniul na]ional, escrocarea
for]ei de munc@, introducerea în
]ar@, în mod ilegal, a unor cantit@]i

mari de de}euri toxice, transferurile
ilegale de capital în afara grani]elor
românesti, precum }i alte asemenea
fapte, au dobândit un caracter orga-
nizat, controlate de organiza]iile
respective pe plan interna]ional.
Noua imagine a realita]ii interne este
întregit@ de amploarea f@r@ prece-
dent a actelor de corup]ie, un num@r
foarte mare de persoane-unele cu
func]ii de conducere în institu]iile
statului-promovând sau fiind atrase
în ac]iuni de corup]ie.
Un conduc@tor al poli]iei americane
afirma, în 1991, c@ "ne afl@m cu to]ii

într-o perioad@ care se caracterizeaz@
printr-o evident@ sfidare a poli]iei în
lume...". Anii ce au urmat acestei
declara]ii, cât se poate de adev@rate,
aveau s@ scoat@ în eviden]@ o ampli-
ficare a actelor de violen]@, a tul-
bur@rilor civile, a fraudelor financia-
re, a traficului de stupefiante, a tot
ceea ce înseamn@ infrac]iune.
Societatea actual@ se caracterizeaz@
printr-o larg@ deschidere spre coo -
perare }i prin atenuarea semnifica-
tiv@ a importan]ei grani]elor, ceea ce
a permis libera circula]ie a bunurilor
}i persoanelor.

Considera]ii privind mediul de manifestare a fenomenului infrac]ional în societatea româneasc@

drd. Gheorghe ROGHINĂ

M.I.R.A. (Ministerul Internelor }i Reformei Administrative)



În penultima }edin]@ a lunii septembrie
evolu]ia pre]urilor futures ale derivatelor
pe ac]iuni, tranzac]ionate la Sibex, a fost
una descendent@, debutul s@pt@mânii de
tranzac]ionare resim]ind din nou, în mod
negativ, influen]ele interna]ionale, date mai
ales de }tirile conform c@rora criza finan-
ciar@ ar putea afecta }i Europa. În con-
textul dat, deprecierile nu au surprins,
lichiditatea fiind una bun@ pentru finalul
de lun@ }i mai ales pentru o }edin]@ de
dinaintea încheierii unei scaden]e. Per
total, au fost încheiate 11.805 contracte
futures }i options, din 2058  tranzac]ii, cu
o valoare de 17,5 milioane de lei.
Num@rul pozi]iilor futures nu a evoluat
semnificativ în nici o direc]ie, specula]ia
fiind astfel strategia de baz@ a }edin]ei.
Conform unui broker, „majoritatea partici-
pan]ilor la pia]@ au preferat s@-}i men]in@
pozi]iile pe scaden]a scurt@, pân@ la închi-
derea acesteia, cele mai multe dintre stra-
tegii fiind orientate c@tre decembrie, ter-
men care s-a impus deja ca ]int@ predi-
lect@ pentru specula]ii”. Dac@ derivatele pe
ac]iuni au suferit din nou pierderi, nu
acela}i lucru se poate spune despre
moneda unic@ european@, care s-a apre-
ciat puternic fa]@ de leu, în ton cu direc]ia
urmat@ }i în pia]a cash.. 
Sesiunea de tranzac]ionare de mar]i a pus
punct lunii septembrie }i, totodat@ sca-
den]ei aferente acesteia, cu unul dintre
cele mai ridicate rulaje din perioada în
discu]ie, anume 20.139 contracte, cu o
valoare de 26,6 milioane lei, c@rora li s-
au ad@ugat 10.720 contracte rezultate din
închiderile de la scaden]@. Rulajul cores -
punz@tor }edin]ei a urcat astfel la 30.859
contracte, Per total, în luna septembrie,
au fost încheiate în jurul a 413.905 con-
tracte, cu o valoare de 659,9  milioane
lei, volumul men]ionat plasând aceast@
lun@ pe locul doi în topul anului curent.
Comparativ cu aceea}i lun@ a anului tre-
cut, rulajul din septembrie 2008 este de
3,3 ori mai mare, indicând interesul deo-
sebit pentru derivatele financiare. Conform
pre}edintelui Sibex, dl Teodor Ancu]a,
„Explica]ia atractivit@]ii pentru bursa

sibian@ este una simpl@, constând în fap-
tul c@ investitorii au g@sit în produsele
derivate refugiul perfect care s@ le pun@la
ad@post portofoliile, prin strategii de pro-
tec]ie putând totodat@ s@ câ}tige prin spe-
cula]iile pe vânzare”. În primele nou@ luni
ale anului, investitorii Sibex au încheiat
2,85 milioane contracte. În topul lunii
s-au impus DESIF 5, cu 262.941 contrac-
te secondate de DESIF 2, cu 123.665. Pe
trei s-a clasat  perechea RON/EURO, cu
6348 contracte. Aceste totaluri nu includ
închiderile de la scaden]@. 

Ascensiune de patru locuri pentru Eastern
Securities, în topul intermediarilor Sibex 

În luna septembrie, intermediarii activi pe
pia]a Sibex au încheiat  413.905 contrac-
te futures }i options cu 96.5 & peste
rulajul din luna anterioar@ }i de 3.3 ori
mai mult, comparativ cu luna similar@ a
anului trecut. SSIF Broker Cluj a revenit
pe prima pozi]ie în clasament, încheind
103.162 de contracte }i consolidându-]i
pozi]ia de lider în ierarhia general@ pe an.
Din totalul rulat de SSIF Broker, 1217
contracte au fost încheiate pe contul de
market-maker. Activitatea SSIF Broker Cluj
ca formator de pia]@ s-a desf@}urat pe
contractul DESNP, cu scaden]a septem-
brie. Pe doi în top s-a clasat societatea
SSIF Eastern Securities, care a tran-
zac]ionat un volum de peste 92.000 con-
tracte realizând un salt spectaculos de
patru locuri, fa]@ de luna august. Pe ulti-
ma treapt@ a podiumului s-au pozi]ionat
brokerii de la SSIF Vanguard Bucure}ti,
liderul din august, cu un rulaj de aproa-
pe 91.000 de contracte. Pe patru, în
coborâre cu un loc fa]@ de pozi]ia de]inut@
în luna precedent@, se afl@ SSIF Estinvest,
cu 71.869 de contracte. În recul cu un
loc s-a aflat, de asemenea, }i SSIF Delta
Valori Mobiliare, ajuns@ pe cinci, cu
67.427 contracte. Pe }ase, în ascensiune
cu o pozi]ie, poate fi observat@ societatea
BT Securities, cu 48.319 contracte în timp
ce pe }apte îi observ@m pe brokerii de la
Intercapital Invest, cu 42.353 de contrac-
te iar pe opt pe cei de la Interdealer
Capital cu 35.634. Ultimele dou@ locuri
din top 10 au fost revendicate de SSIF
IFB Invest aflat@ pe nou@ cu 31.348 con-
tracte respectiv Iebatrust, pozi]ionat@, prin
cele aproape 30.000 de contracte, pe 10.
Societatea WBS România s-a clasat pe
locul 12, cu 23.936 contracte, dintre care
5784 realizate pe contul de market-maker.
SSIF WBS activeaz@ ca market-maker pe
mai multe simboluri, dintre care se
deta}eaz@ ca lichiditate RON/EURO. Per
total, în pia]@ au tranzac]ionat 37 de inter-
mediari. 

SSIF Broker, lider la volum, pe primele
trei trimestre, în pia]a Sibex

În intervalul ianuarie –septembrie 2008,
pe pia]a reglementat@ de instrumente
financiare derivate administrat@ de bursa
din Sibiu, au tranzac]ionat 41 de interme-

diari, care au încheiat 2.856.773 de con-
tracte futures }i options.  În urma volu-
melor cumulate pe fiecare lun@, în top s-
a impus SSIF BROKER CLUJ SA, cu
827.870 de contracte. Pe doi s-a clasat
SSIF VANGUARD SA, cu 677.412 con-
tracte iar pe trei SSIF ESTINVEST, cu
peste 512.000 contracte. Pe patru, se afl@
SSIF EASTERN SECURITIES, societate
care a încheiat de pu]in peste 453.000
contracte de contracte, iar pe cinci SSIF
DELTA VALORI MOBILIARE, cu  367.252
de contracte. Locul }ase este de]inut de
SSIF BT SECURITIES, care a rulat
345.471 contracte de contracte, pozi]ia a
}aptea SSIF INTERCAPITAL INVEST, cu
327.618 contracte, iar pozi]ia a opta a
revenit SSIF INTERDEALER CAPITAL, cu
mai mult de 250.000 de contracte. Topul
primelor 10 societ@]i  este completat cu
SSIF TREND respectiv SSIF IFB FINWEST
SA cu câte 243.034, respectiv 192.373
contracte. SSIF WBS România, care înde-
pline}te activitatea de formator de pia]@ pe
mai multe simboluri, dintre care se
deta}eaz@ ca lichiditate RON/EURO, s-a
clasat pe locul 14, cu peste 150.000 de
contracte. De remarcat este faptul c@ 2,48
milioane de contracte, reprezentând o

pondere de 87 &, din totalul de 2,85
milioane, au fost încheiate de intermedia-
rii din top 15.  

Scaden]a septembrie 2009 - 
tranzac]ionat@ înc@ de la debutul s@u

Înc@ din prima }edin]@ a lunii octombrie,
investitorii de la Bursa din Sibiu }i-au
manifestat disponibilitatea de a tran-
zac]iona intens, de aceast@ dat@ pe o pia]@
verde, aflat@ sub influen]a cre}terilor de
mar]i de pe bursa american@. Cre}terile
consemnate nu au fost îns@ unele de
mare amploare. De-a lungul zilei, au fost
încheiate 13.430 contracte futures }i
options, din 2587 tranzac]ii cu o valoare
de peste 19 milioane de lei. În acela}i
timp, evolu]ia ascendent@ a num@rului de
pozi]ii futures, care dep@}it pe parcursul
}edin]ei pragul de 50.000 dup@ ce, în
urma închiderilor de la scaden]a septem-
brie se situa la circa 48.000, demon-
streaz@ c@ pia]a Sibex are poten]ialul
necesar, }i pe scaden]a decembrie, pen-
tru a-}i men]ine traseul ascendent rapor-
tat la lichiditatea generat@. Pe final, spe-
culatorii intra–day }i-au închis din pozi]ii,
num@rul acestora stabilizându-se la

48.826. Tot pentru }edin]a în discu]ie, am
consemnat listarea scaden]ei septembrie
2009 care, în mod remarcabil, a atras
deja interesul participan]ilor la pia]@, astfel
c@ au fost înregistrate primele tranzac]ii }i
pozi]ii deschise cu scadenta peste un an.
Derivatele pentru care s-au înregistrat
tranzac]ii pentru cel mai îndep@rtat orizont
investi]ional au fost DESIF 5, DESIF 2
respectiv EURO/RON. Astfel, pentru sep-
tembrie 2009, dup@ o evolu]ie între un
minim de 1,58 }i un maxim de 1,65
lei/ac]iune, DESIF 5 au fost cotate la mini-
mul zilei. DESIF 2 septembrie 2008 au
fost evaluate la 1,5 lei/titlu, iar moneda
unic@ european@ a fost evaluat@, pentru
toamna anului viitor, la  3,885 lei.
Plasamentele realizate au fost direc]ionate
cu prec@dere c@tre derivatele financiare
predominând din nou atractivitatea SIF
precum }i cea a derivatelor valutare. DESIF
5 au avut cea mai bun@ evolu]ie, atr@gând
un total de 8911 contracte, pentru toate
cele patru scaden]e disponibile în momen-
tul de fa]@. Scaden]ei scurte, la trei luni,
i-a revenit o pondere de 93,6 & dintre
acestea, Pe locul trei în ierarhia zilei s-au
aflat derivatele pe cursul de schimb
leu/euro, cu 226 contracte. 
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Decebal N. TOD~RI[~
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 

urmare din pag.1
Norocul nostru! Dar, norocosi

fiind, putem face, ^n aceste condi]ii,
orice? Ne putem comporta, la nivel
corporatist, dar }i public, la fel?
Criza global@ de capital nu ne prive} -
te; nu prea prive}te companiile
rom$ne}ti, b@ncile locale sau firmele
de asigur@ri }i cu siguran]@ nu inte-
reseaz@ statul rom$n. Din fermitatea
premierului, asta se ^n]elegea. {i nu
numai din fermitate... {i alte institu]ii
publice au ]inut s@ dea mesaje lini} -
titoare. Corecte ^n punctualizarea
situa]iei, dar prea lini}titoare pe fond.
Comisia de Supraveghere a
Asigur@rilor a anun]at, ^n plin@ criz@

cauzat@ de soarta gigantului de asi-
gur@ri AIG, la un pas de faliment, c@
AIG Life Rom$nia }i AIG Rom$nia,
cele dou@ companii ale grupului,
active la noi, respect@ cerin]ele de
pruden]ialitate, au ^nregistrat profit
pe ultimul trimestru }i au contracte
de reasigurare cu mai mul]i reasigu-
ratori. %nseamn@ acest lucru c@, ^n
cazul falimentului companiei mam@
(sau a uneia dintre companiile
mam@, AIG Investments, cea mai
expus@), nu vor resim]i nimic?
Crizele ^n asigur@ri nu au caracterul
instantaneu al dramei bancare, ce
face ca la ghi}ee s@ apar@ cozi enor-
me de oameni care nu vor dec$t s@-
}i scoat@ banii. %n asigur@ri, nu ai ce
s@ sco]i. Po]i renun]a la contract,

po]i – ^n anumite condi]ii – s@ recu-
perezi ceva din ratele pl@tite (^n cazul
asigur@rilor de via]@ cu fond de acu-
mulare), dar insolvabilitatea ^ncepe
atunci c$nd asiguratorul are de pl@tit
daune majore }i nu mai are lichidi-
ta]i. De aceea, se reasigur@ la mai
multe case de asigurare. O companie
poate suferi de pe urma unei aseme-
nea crize, ^n dou@ feluri: prin dimi-
nuarea cifrei de afaceri, p$n@ c$nd
portofliul de clien]i nu mai e rentabil
}i se vinde altei companii, sau prin
diminuarea ratei de profitabilitate a
portofoliului investi]ional, care afec-
teaz@, la r$ndul s@u, ^ncrederea
clien]ilor. Totul depinde, ^n aceast@
situa]ie, de reasigurare. O companie
rezist@, chiar dac@ compania mam@

are probleme serioase, dac@ nu este
supus@ la o presiune de plat@ }i
dac@ are reasigur@ri disipate.
Pierderea de randament a portofoliu-
lui de investi]ie }i, odat@ cu el, a
clien]ilor, poate fi o problem@ }i pen-
tru fondurile de pensii. {i Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private a dat un comunicat, prin care
a dorit s@ semnalizeze c@ falimentul
unui fond de pensii – fie el mult dis-
cutatul AIG sau oricare altul – este
imposibil, pentru c@ exist@ aceast@
separare a activelor fondurilor de
pensii fa]@ de cele ale administrato-
rului. Administratorul poate disp@rea
– d@ faliment, vinde, se retrage –,
fondul nu, fiind preluat, ^ntr-un ase-
menea caz, de alt administrator. Un
astfel de scenariu este oric$nd posi-
bil. Dup@ trei ani, orice client al unui
fond de pensii se poate reorienta. {i

atunci va conta randamentul – de}i
marjele mici de libertate
investi]ional@ stabilite prin lege nu
vor face mari diferen]e ^ntre fonduri.
Dar ele vor exista, dac@ pia]a va
func]iona concuren]ial. Problema
randamentului ram$ne valabil@ }i ^n
cazul fondurilor de pensii, }i al asi-
gur@rilor de tip via]@ sau unit-link
(cu acumulare), chiar dac@ chestiu-
nea falimentelor a fost dep@}it@, cel
putin deocamdat@. Nu au fost evita-
te, ^ns@, pr@bu}irile pe bursa de la
Bucure}ti. Pierderile pe BVB au tre-
cut de trei mld. euro. Putea o decla-
ra]ie s@ mai tempereze panica? Mai
greu: criza de incredere care exist@
la nivelul conducerii }i administra]iei
bursei, dar }i scandalurile din pia]a
de capital fac greu digerabil@ o
declara]ie, de orice fel ar fi ea.

Dan SUCIU
Anul cre}terii sau anul crizei?

În dreptul fiec@rui intermediar, sunt trecute contractele, incluzând }i contrapartea cu care au fost realizate.Aportul fiec@rui intremediar la num@rul total de contracte reprezint@ jum@tate din suma men]ionat@. 

Rulajul septembrie 2008 de 3,3 ori mai mare fa]@ de septembrie 2007



COMPORTAMENT VINERI 3 OCTOMBRIE 20088

c my b
c my b

c my b
c my b

Articolele ap@rute în revist@ exprim@
punctele de vedere ale autorilor, care
pot fi diferite de cele ale redac]iei.

Colegiul de redac]ie
Redactor }ef coordonator:

DAN POPESCUDAN POPESCU

EUGEN IORD~NESCUIORD~NESCU

EMIL DAVIDDAVID

ILEANA ILIEILIE

CAMELIA APOSTU - 

secretar general de redac]ie

editor

GRUPUL DE PRES~ CONTINENT

CAMERA DE COMER[, 

INDUSTRIE {I AGRICULTUR~ A

JUDE[ULUI SIBIU

NOBLESSE SRL

ISSN 1841-0707 
Tel. 0269/21.81.33, 
fax. 0269/21.01.02,
e-mail rondul@rdslink.ro

Noul stadion de fotbal al campioanei Rom$niei, C.F.R CLUJ

5. Un rol deosebit în modific@rile
comportamentale amintite revine cle-
rului, care trebuie s@ contribuie
nemijlocit la urm@toarele:
- s@ constituie un exemplu de tr@ire
exemplar@, cu respectarea tuturor
normelor morale;
- s@ cultive legile divine }i s@ nu
urm@reasc@ îmbog@]irea personal@ }i
folosul propriu. Pentru majoritatea
popula]iei, prezen]a clerului în socie-
tate trebuie s@ se fac@ la un nivel
mediu în ceea ce prive}te locuin]a,
mijloacele de transport, îmbr@c@ -
mintea, localurile frecventate }i locu-
rile de odihn@ }i recreere, c@ci epa-
tarea unui nivel superior sau de lux
este considerat@ drept o ofens@ a
bunului sim] }i o îndep@rtare de la
principiile }i normele de comporta-
ment pe care le predic@. Aceste
aspecte apar }i mai pregnant, în
condi]iile unor ]@ri cu popula]ie
s@rac@ sau având numeroase p@turi
s@race ale popula]iei;
- s@-}i ajute semenii pe toate c@ile,
atât spirituale, cât }i materiale;
- s@ nu se lanseze în politic@, decât
în m@sura în care pot contribui la o
purificare a societ@]ii }i la ameliora-
rea situa]iei economico-sociale a
enoria}ilor;
- s@ constituie un far c@l@uzitor în
ridicarea gradului de spiritualitate al
credincio}ilor, pentru care trebuie s@
fie mentor, exemplu, maestru spiri-
tual }i îndrum@tor în însu}irea
înv@]@mintelor divine;
- s@ contribuie la înnobilarea }i aju-

torarea semenilor, folosindu-se de
puterile cere}ti ce le sunt conferite,
celor cu har divin;
- s@ ac]ioneze pentru transformarea
omenirii, într-o lume mai bun@ }i
dreapt@, unde iubirea s@ fie
atotst@pânitoare;
- s@ admit@ discutarea unor teorii
care nu r@spund canoanelor ei (de
tipul celei evolu]ioniste a lui
Darwin), dar s@-}i focalizeze aten]ia
asupra prezent@rii limitelor acestor
teorii }i a sublinierii unor factori,
elemente sau împrejur@ri, care nu
sunt avute în vedere de respective-
le curente. Calea sigur@ pentru a
ob]ine impunerea înv@]@mintelor
divine o consider@m dialogul, con-
fruntarea pe baz@ unor argumente
substan]iale, îmbo g@]it@ cu ultimele
relev@ri în domeniu, care asigur@ în
permanen]@ actualizarea informa]iei.
Pentru ca un reprezentant al cleru-
lui s@ aib@ succes în confruntarea
cu diver}i contestatari, este imperios
necesar ca, pe lâng@ cuno}tin]ele
clasice pe care le vor expune, s@-}i
îmbog@]easc@ argumenta]ia }i cu
elemente moderne prezentate de
mae}tri spirituali ai secolelor 20 }i
21. Doar în acest fel, se poate
ob]ine un plus de credibilitate, care
poate s@ atârne decisiv în balan]@.
În nici un caz clerul nu trebuie s@
adopte izolarea sau respingerea f@r@
argumente a unor concep]ii antago-
niste.
6. Modific@rile în comportamentul
uman trebuie s@ ia în considerare
recunoa}terea }i respectul fa]@ de
prezen]a divinit@]ii, care prin trei

centuri orienteaz@ via]a pe Terra,
astfel:
a. O prim@ centur@ de radia]ii asi-
gur@ protec]ia planetei de coliziunea
cu unele corpuri cere}ti. Aceast@
barier@ a fost creat@ de o civiliza]ie
extraterestr@, beneficiar@ a unei teh-
nologii superioare, înc@ necunoscut@
savan]ilor no}tri.
În acest sens, potrivit „India Daily
Tehnology Team”, numeroase come-
te }i alte corpuri cere}ti ce se apro-
piau periculos de planeta noastr@ au
fost topite }i pulverizate, ceea ce a
f@cut ca, în ultimele zece milenii, s@

nu se înregistreze ciocniri catastrofale.
Dac@ lu@m în considerare existen]a
unui plan divin, care prevede ca
P@mântul s@ fie un teren experimen-
tal, menit s@ permit@ o anumit@
evolu]ie a vie]ii, cu testarea unor
caracteristici }i posibilit@]i de per-
fec]ionare a caracterului }i compor-
tamentului rasei umane, rezult@ c@
centura de siguran]@ ar avea rolul
de a proteja, din exterior, la nivel
macroeconomic, acest fenomen.
Pentru viitor, când planeaz@ perico-
lul unei ciocniri cu asteroidul 1950
AD, în anul 2880, cu efecte catas-

trofale, de distrugere a civiliza]iei
terestre, problema care se pune
este ca, prin cre}terea nivelului spi-
ritualit@]ii, s@ fie posibil@ o elevare
a cuno}tin]elor }tiin]ifice, care s@
permit@ accesul la centura de
radia]ii extraterestr@, pentru a soli-
cita ajutor. În acest scop, oamenii
trebuie s@ înve]e s@ comunice cu
fiin]e de pe alte planete, care ii vor
putea ajuta cu informa]ii, cu acce-
sul la tehnologii mult avansate }i
cu posibilitatea de a evita vibra]iile
negative }i unele contacte distructi-
ve cu corpuri cosmice.    va urma

prof. univ. dr. Aurel Octavian BEREA

Comportamentul uman, 
model al cre}terii spiritualit@]ii (III)


