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Olimpiadele economiei

Tendin]ele ^n consum (II)

Suntem preg@ti]i s@ utiliz@m banii europeni?

Imaginea s@pt@m$nii

„Ne va fi, adesea, ru}ine de cele mai frumoase ac]iuni ale noastre,
dac@ lumea va vedea motivele care le produc”

La Rochefoucauld

Este oare mondializarea un Janus cu 2 fe]e, a}a cum nu pu]ini econo-
mi}ti sunt din ce în ce mai mult tenta]i s@ afirme? Un r@spuns cât de
cât ra]ional }i neap@rat nuan]at, la o astfel de întrebare, impune unele
preciz@ri. Iat@, a) Dac@ vom înlocui no]iunea de capitalism cu cea de
„economie de pia]@”, vom vedea c@, în „mar}ul cel lung” al istoriei,
mondializarea nu este deloc o noutate, ci – am mai scris în acest sens
– ea, mondializarea, reprezint@ o „formidabil@ extensie” a economiei de
pia]@ la scar@ mondial@, o mare extensie înso]it@ de acela}i lot de }tiri
bune precum cele observate în secolul al XIX-lea ca urmare a unor
evolu]ii mondialiste importante din perspectiva acelei vremi, dar }i de
efecte negative asem@n@toare (la scar@) sesizate în perioada amintit@ de
„altermondiali}tii” ei.
„Sunt ast@zi mai convins decât oricând c@ deschiderea pie]elor }i redu-
cerea obstacolelor în comer] au fost, sunt }i vor r@mâne esen]iale pen-
tru a promova cre}terea }i dezvoltarea, pentru a spori nivelul de via]@
}i a lupta împotriva s@r@ciei”, scria în sensul „pro” economistul francez
Pascal Lemy, mult@ vreme comisar european }i apropiat al lui Jacques
Delors, actualul director al Organiza]iei Mondiale a Comer]ului. Tot Lemy,
îns@, ad@uga în sensul „contra”: „Capitalismul de pia]@ este un formida-
bil motor de inova]ie. Dar, el este }i un sistem care suscit@ }i dezvolt@
inegalit@]i din care se hr@ne}te. Acest capitalism de pia]@, ce constituie
<<corsetul economic>>, este, totu}i, un întreg. A}adar, un Janus cu dou@
fe]e”. S@ urm@rim argumente în aceast@ direc]ie }i, deopotriv@, unele
posibile solu]ii, deoarece doar argumenta]ia în sensul „pro” sau „contra”
nu ]ine nim@nui de cald.
A}adar, de la originile sale moderne, în spe]@ accelerat@ dup@ debutul
anilor ’80, mondializarea a fost acompaniat@ de o formidabil@ cre}tere a
puterii de cump@rare a locuitorilor lumii, proces, în parte, generat de
mondializare. Între 1973 }i 2001, PIB-ul pe locuitor în Europa de Vest
a urcat de la 11.416 dolari (val.1990) la 19.256 dolari (val.1990), respec-
tiv o cre}tere de 7840 dolari. În fapt, o cre}tere superioar@ celei din
vremea celor „Treizeci de ani glorio}i” – 6873 dolari, între 1950 }i 1973.
Pentru Statele Unite, China }i India, cre}terea a fost }i mai spectacu-
loas@. PIB-ul pe locuitor în China a fost, în 1973, de 839 dolari, aproape
de PIB-ul pe locuitor din Fran]a, în anul 1600, de 841 dolari. În 2001,
îns@, PIB-ul pe locuitor în China a fost de 3.583 dolari, ceea ce înseamn@
PIB-ul pe locuitor din Fran]a în 1913, de 3.485 dolari. Cu alte cuvinte,
cum arat@ istoricul economist Jacques Marseille, China a realizat, în 30
de ani, parcursul Fran]ei în 300 de ani. Mul]umit@, fire}te, }i adopt@rii
de c@tre China a economiei de pia]@, p@strând, îns@, }i chiar dezvoltând
elementele bune din sistemul social anterior.

Dac@ avem în vedere necesitatea unei dezvolt@ri economico-sociale de tip euro-
pean }i reducerea cât mai rapid@ a disparit@]ilor semnificative fa]@ de Uniunea
European@, politica na]ional@ de dezvoltare a României va trebui s@ fie racor-
dat@ la politicile, obiectivele, principiile }i reglement@rile comunitare în dome-
niu.
Este adev@rat c@ 1 ianuarie 2007 va deschide pentru România o er@ nou@
– România va apar]ine marii familii Uniunea European@., dar tot atât de
adev@rat este }i faptul c@ acest demers presupune eforturi substan]iale pen-
tru continuarea reformelor economice, sociale, legislative }i politice.
Aderarea României la Uniunea European@ necesit@: (a) construirea, pornind
de la vechile structuri, a unei democra]ii publice moderne; (b) restructura-
rea economiei suferinde într-o economie de pia]@ competitiv@; (c) transpu-
nerea }i aplicarea de legi noi.
Pentru România, a început num@r@toarea invers@ }i, în acest context, tre-
buie s@-}i trateze angajamentele ca priorit@]i. Cu toate c@ drumul pe care
Ro-mânia îl are de parcurs nu este lipsit de obstacole, trebuie eviden]iat
faptul c@ în acest demers ea nu este singur@, ci este sus]inut@ atât prin
ajutor financiar, cât }i prin know-how. 
În perioada care a trecut, în calitate de stat candidat, România a benefi-
ciat, anual, din partea UE, de o asisten]@ financiar@ substan]ial@ – progra-
me de preaderare (PHARE, ISPA }i SAPARD) }i programe comunitare
(Educa]ie: Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundvig, Comenius, Lingua,
Euridice, Arion, Youth, Tempus; Justi]ie: Grotius, Falcone, Odisseus, Oisin,
Stop; Cercetare-dezvoltare: Eureka, Sprint; S@n@tate: Public Health; Drepturile
omului }i democra]ie: EIDHER – European Initiative on Democracy and
Human Rights; Cultur@: Ariane, Kaleidoscope, Media II, Raphael etc.) – care
au sprijinit eforturile sale în preg@tirea pentru aderare. 

"Cea mai subtil@ nebunie
este provocat@ de cea
mai subtil@ ^n]elepciune" 

La Rochefoucauld
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Emil DAVID

Dan SUCIU

Au crescut pre]urile la gaze, energie termic@ }i electri-
c@. Au crescut }i preturile la alimente }i iat@, infla]ia
nu trece decât pu]in peste 1 la sut@. Atât de pu]in,
încât infla]ia anualizat@ a r@mas bine sub 5 la sut@,
noua ]int@ asumat@ de Banca Na]ional@. 4,67 & a}adar,
pe an }i dac@ nici gazele nu au aprins mai mult infla]ia
e clar c@ anul aceasta cifra de 5, în dreptul ei, este
extrem de credibil@. Pe un lan] descendent, ea este
chiar binevenit@. În 2003 era 14,1&. Primul an sub 10
a fost abia în 2004 (9,3&), pentru ca apoi anul 2005
s@ rateze clar ]inta asumat@, chiar dac@ în extremis a
fost o sc@dere pân@ spre 8,6. Acum, aceste 5 procen-
te stau bine pentru a propune o tendin]@ descendent@.
Dar, este ea de durat@? În fond, dup@ jum@tatea de pas
de anul trecut, cei doi pa}i de anul acesta sunt dintr-
o dat@ prea mari }i reprezint@ de fapt o nou@ ratare a
]intei. Dintr-o dat@, s-a tras prea la ]int@. S-a tras atât

de bine încât las@ }anse pu]ine pentru un nou
pas, sau o jum@tate de pas în jos }i pentru anul
viitor când ]inta asumat@ este de 4 procente.
Din perspectiva acestui an, acest lucru pare
u}or de ob]inut, dar nu este nici pe departe a}a.
În plus, economia româneasc@ continu@ s@ aib@
nevoie de o rat@ confirmat@ a unei infla]ii în co-
borâre. Acest lucru conteaz@ enorm atunci când
se stabilesc politici, strategii }i se decid ac]iuni
pe termen lung. Conteaz@ mai mult p@strarea în
grafic a acestei tendin]e de coborâre, pân@ spre
mult doritul, europeanul procent de 2& - con-
vergen]a cu spa]iul euro - decât jum@tatea de
pas pe care infla]ia a f@cut-o în jos, peste ]int@,
anul acesta. Acesta a fost motivul pentru care
prima majorare a pre]ului la utilit@]i, amânat@
ini]ial pentru 2007, a avut loc la finalul acestui
an. Pre]uri ceva mai mari acum, ar fi ajutat pre-
]urile care se anun]@ mari, în termeni relativi, nu
absolu]i, anul viitor. {i ar fi f@cut mai u}oar@
sarcina de a p@stra linia descendent@, de la un
an la altul.
De ce am avut un an atât de bun, în 2006? De
ce avem un an greu, în 2007? Acest an bun a
fost preg@tit, treptat. Cu un an înainte, BNR }i-
a asumat cu seriozitate ]intirea infla]iei c@ po-
litica monetar@ }i procedurile au fost respectate
riguros: steriliz@ri, restrictivitate în politicile mone-
tare }i fiscale, cu rate nominale ale dobânzilor “anti-
infla]ie” }i, nu în ultimul rând, ajust@ri modera-
te ale pre]urilor administrare, mai ales la utilit@]i.
Toate acestea, corelate cu ni}te factori conjunc-
turali, au dus la rezultatele de azi.
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Un Janus?Un Janus?

Mondializarea-

B@nci române}ti
la standarde

europene

VVoomm  tt rr@@ ii   }} ii   vvoomm  vveeddeeaa::

Potrivit concluziilor unui sondaj Metromedia, românii plaseaz@ b@ncile
în rândul institu]iilor cu o credibilitate foarte ridicat@. Poate surprinz@tor,
dac@ ne amintim de vremurile nu prea îndep@rtate, când b@nci române}ti
se pr@bu}eau în serie, secerate de falimente mai mult sau mai pu]in
premeditate, ast@zi încrederea în b@nci o egaleaz@ pe cea în Armat@ }i
este cu mult peste toate institu]iile politice, cu precizarea c@ subiec]ii
tuturor sondajelor apar]in categoriei de utilizatori de produse }i ser-
vicii bancare. Pe fondul acestei percep]ii pozitive, sistemul financiar –
bancar din România se afl@ }i el în fa]a examenului major al integr@rii
europene. Chiar dac@ unii, optimi}ti peste poate, consider@ c@ acest
domeniu de activitate }i-a însu}it de mult standardele europene, la o
analiz@ mai atent@, lucrurile nu stau chiar a}a. În fond, de la ce por-
nim ? De la o situa]ie ^n care rata mare a dobânzii la credite – dubl@
fa]@ de U.E. – le fac pe acestea, practic, inaccesibile pentru mul]i clien]i
poten]iali. De la o politic@ a comisioanelor discre]ionar@ care ridic@ arti-
ficial costurile credit@rii. De la reglement@ri arbitrare }i restrictive ale
BNR care limiteaz@ drastic accesul la împrumuturi. Singura certitudine,
în aceast@ atmosfer@ înc@rcat@ de ostilit@]i, pare a fi cre}terea ame]itoare
a profiturilor b@ncilor din România }i a bun@st@rii bancherilor, care au
ajuns s@ se numere printre cei mai invidia]i actori ai tranzi]iei.
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Obstacole
la plata
electronic@ 
în U.E.

Dan POPESCU

Dan-Alexandru POPESCU
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Acest studiu intervine într-un moment
în care Uniunea European@ promoveaz@
intensiv o directiv@ a sa privind Serviciile
de Plat@. Uniunea European@ are, prin
aceast@ ini]iativ@, ca principal obiectiv,
promovarea utiliz@rii pl@]ilor electronice.
Ca urmare a amplorii fenomenului de
fraud@ electronic@, 33 & din europeni
au declarat c@ prefer@ pl@]ile în bani
lichizi, în raport cu pl@]ile electronice.
Extremele sunt Fran]a, unde doar 22 &
din popula]ia adult@ prefer@ pl@]ile în bani
lichizi, }i Spania, unde aproximativ 46
& din popula]ia adult@ prefer@ pl@]ile în
bani ghea]@, noteaz@ agen]ia Rompres. 
F@r@ îndoial@ c@ mediul electronic
afecteaz@ }i schimb@ modul de abordare
tradi]ional al afacerilor, toate compani-
ile tinzând acum spre o prezen]@ „elec-
tronic@“ tot mai activ@. Cum oricine din
lume se poate conecta, prezen]a în
spa]iul electronic implic@ }i un risc con-
siderabil, atât pentru persoane, cât mai
ales pentru companii.
Dac@ ar fi s@ amintim acum câteva din-
tre tipurile de fraud@ electronic@, aces-
tea ar fi: frauda în comunica]ii, fraudele
financiare, fraude prin cump@r@turi on-
line, fraudarea cardurilor bancare, sabo-
tajul prin intermediul calculatorului,
fraude în investi]ii online, fraudarea unui
serviciu de utilitate public@ }.a.
Din multe puncte de vedere, informa]ia
este cel mai valoros factor de produc]ie
modern, valoare expus@ pericolelor când
companiile folosesc Internetul. Orice
informa]ie disponibil@ pe web, informa]ie
cu titlu generic, poate suferi modific@ri

sau poate fi sustras@, dac@ exist@ intere-
sul unui ter].
O amenin]are tot mai mare pentru com-
panii este reprezentat@ de cre}terea
num@rului infrac]iunilor economice.
Aproape 45& dintre companiile din
întreaga lume au c@zut victime unor
fraude, pe parcursul ultimilor 3 ani, con-
form Studiului global privind infrac]iunile
economice pe anul 2006, realizat de
PricewaterhouseCoopers. 
Mai concret, un procent de 44& dintre
companiile române}ti cuprinse în studiu
s-au confruntat cu cazuri de fraud@, pe
parcursul acestor ani. Tot mai apropia-
ta integrare ar trebui s@ aduc@ o cre}tere
a aten]iei autorit@]ilor asupra acestui
domeniu, }i din cauza imaginii ce poate
influen]a dezvolt@ri viitoare. 
La nivel mondial, num@rul companiilor
care raporteaz@ cazuri de fraud@ a ajuns
de la 34&, în 2003, la 45&, în prezent,
ceea ce înseamn@ o cre}tere de peste
10&, în numai câ]iva ani. Astfel, com-
paniile au înregistrat, în medie, pierderi
în valoare de 1,5 milioane euro, din cauza
fraudelor care genereaz@ pierderi finan-
ciare imediate }i directe. Printre aceste
fraude se num@r@ deturnarea de fonduri
}i active, abuzul de încredere }i falsifi-
carea. Studiul a constatat c@ volumul
total al pierderilor, înregistrat de cele
1227 dintre aceste companii, care aveau
capacitatea de a-}i cuantifica pierderile
a dep@}it cifra de 2 miliarde euro în
ultimii 3 ani. Studiul, realizat de dou@
ori pe an, a cuprins 3634 companii din
34 de ]@ri, printre care }i România, }i
a fost desf@}urat în colaborare cu
Universitatea Martin-Luther, din Halle-

Wittenberg, Germania. 
Companiile din toat@ lumea au raportat
în medie comiterea a 8 incidente de
fraud@, în perioada scurs@ din 2003. Cu
cât o companie este mai mare, cu atât
este mai probabil ca ea s@ se fi con-
fruntat sau s@ fi descoperit fapte de
fraud@. Indiferent de dimensiunea sa, nici
o companie, de stat sau privat@, }i nici
un sector industrial nu se pot conside-
ra imune fa]@ de fraude. Rezultatele
studiului la nivel global }i regional pre-
figureaz@ posibilele tendin]e care se pot
manifesta în viitor }i pe pia]a româ-
neasc@. Pentru ultimii 2 ani, companiile
mari din lume au raportat 12 incidente
de fraud@, în timp ce în România, în
medie, s-au raportat 8 cazuri pentru
aceea}i perioad@. 
Pentru punerea în practic@ a prevede-
rilor legii antifraud@ interna]ional@ a fost
dat@ }i la noi o lege privind „prevenirea
}i combaterea criminalit@]ii informatice“
(Legea nr. 161), care reglementeaz@
regimul infrac]iunilor electronice }i im-
pune pedepse, pentru ca oamenii s@ }tie
c@ înc@lcarea normelor duce la anumite
sanc]iuni. 
Sunt vizate, aici, în special fraudele prin
mijloace electronice }i accesul neauto-
rizat în sisteme informatice. La presiu-
nile presei interna]ionale, pedeapsa pro-
pus@, ini]ial pentru intruziune de site a
fost redus@ în lege, de la 25 de ani de
închisoare, la 15 ani. Totul va ]ine, îns@,
de rigoarea aplic@rii legii. 
În acest scop, s-a ini]iat }i pagina de
internet www.Abuses.ro. Scopul acestei
pagini de web este de a permite tutu-
ror persoanelor interesate s@ notifice
autorit@]ile în leg@tur@ cu ac]iunile aparent
ilegale din domeniul societ@]ii informa-
]ionale, care se refer@ la: folosirea datelor
personale, f@r@ acordul posesorului, pen-
tru a accesa unele servicii; trimiterea
unor mesaje comerciale, f@r@ acordul
prealabil al adresantului; trimiterea delibe-
rat@ }i repetat@ a unor mesaje purt@toare
de viru}i; activit@]i neautorizate de mo-
nitorizare }i stocare a datelor; opera]iuni
neautorizate în interiorul unui sistem
informatic; blocarea unor servicii sau ser-
vere prin atacuri de tip DOS (denial of
service). Confiden]ialitatea tuturor infor-
ma]iilor introduse pe acest site este
garantat@.
Pentru o securitate sporit@ a tranzac]iilor
online, s-au luat m@suri interna]ionale
care s@ limiteze }i s@ stopeze practicile
infrac]ionale. Astfel, dup@ patru ani de
eforturi, exper]ii din statele membre UE
}i cei din SUA, Japonia }i Canada au
elaborat „Conven]ia privind combaterea
criminalit@]ii informatice“ – primul tratat
interna]ional ce reglementeaz@ activit@]ile

nelegale desf@}urate pe Internet sau în
alte re]ele. Conven]ia a fost semnat@, la
Budapesta, de mai multe ]@ri de pe glob,
printre care }i România.
Comparativ cu restul lumii, chiar }i cu
câteva zile înainte de integrarea în
Uniunea European@, suntem deocamdat@
în faza de pionierat cu m@surile anti-
fraud@ electronic@. S@ ]inem cont, totu}i,
c@ în anumite ]@ri mediul electronic s-a
dezvoltat mai devreme, ceea ce a con-
dus }i la necesitatea unui cadru legal
îmbun@t@]it mereu, în func]ie de noile
provoc@ri. Totu}i, tind s@ cred c@, în
ciuda existen]ei legilor, care sunt }i ele
perfectibile, }i a unei poli]ii specializate,
nu acestora le trebuie imputat num@rul
mare de fraude electronice, ci mai curând
mijloacelor de care acestea au nevoie
pentru a fi transpuse în realitate.
Descoperirea cât mai devreme a unei

infrac]iuni, va aduce }i sc@derea riscu-
lui de a înregistra pierderi }i cre}te pro-
babilitatea de a putea recupera activele
pierdute. Faptul c@ majoritatea cazurilor
de fraud@, peste 65& comise în Ro-
mânia sunt descoperite accidental, în
urma unor sesiz@ri sau denun]uri, do-
vede}te înc@ o dat@ c@ un regim anti-
fraud@ solid nu se poate baza doar pe
}ans@ }i întâmplare.
Pentru a se proteja de diferitele infrac-
]iuni electronice, companiile ar trebui s@
g@seasc@ solu]ii de securitate pentru a-
}i proteja sistemele informatice de even-
tuali intru}i }i, de asemenea, s@-}i cu-
noasc@ bine partenerii de afaceri. Educa-
rea propriilor angaja]i este o alt@ m@sur@. 
De}i deturnarea de active }i fonduri este
infrac]iunea economic@ cea mai frecvent@
atât la nivel mondial, cât }i la nivel
regional, ea nu este perceput@ de com-
paniile române}ti ca o amenin]are ma-
jor@, }i nici nu este raportat@ ca fiind
tipul de fraud@ cel mai întâlnit.
Statisticile interna]ionale arat@ c@ cei care
pun de cele mai multe ori propriul sis-
tem informatic în pericol sunt managerii,
urma]i îndeaproape de administratorii de
re]ea }i abia apoi de restul echipei. 
Companiile se confrunt@ cu unele difi-
cult@]i în cuantificarea pagubelor finan-
ciare pe care le sufer@ din cauza fraude-
lor, îns@ se confrunt@ cu }i mai multe
dificult@]i în cuantificarea pagubelor cola-
terale, dat@ fiind natura deosebit@ a aces-
tora. Îngrijor@tor este faptul c@, în
România, companiile declar@ c@ pagubele
colaterale le afecteaz@, în primul rând,
rela]iile de afaceri, îns@ scap@ din vedere

faptul c@ fraudele pot afecta moralul per-
sonalului }i pot duce la pierderea re-
puta]iei companiei. 
Conform rezultatelor studiului, cazurile
de fraud@ sunt preponderente pentru
companiile care trec prin perioade
dinamice de schimbare. Având în vedere
faptul c@ 77& dintre companiile româ-
ne}ti au trecut prin mari transform@ri pe
parcursul ultimilor 2 ani nu face decât
s@ înt@reasc@ ipoteza conform c@reia
aceste faze de instabilitate diminueaz@
controlul, oferind astfel prilejuri nea}tep-
tate pentru comiterea unor fraude.
De}i num@rul companiilor din lume care
se confrunt@ cu cazuri de fraud@ este în
cre}tere, aproape 80& din cei care au
r@spuns studiului efectuat de Pricewater-
houseCoopers consider@ c@ propria com-
panie nu va c@dea probabil victima unor
fraude pe parcursul urm@torilor 5 ani.

În România, volumul fraudelor desco-
perite cu ajutorul sistemelor de ges-
tionare a riscurilor este mai mare decât
media global@. Aceast@ constatare nu
este îns@ valabil@ decât pentru compani-
ile care dispun de un astfel de sistem.
Studiul a demonstrat c@, dac@ o com-
panie dispune de mai multe sisteme de
control, cu atât }ansele acesteia de a
depista frauda }i de a recupera pierde-
rile sunt mai mari.
Costul mediu al infrac]iunilor economi-
ce din România, provenite din fraude
tangibile, suportat de companii, s-a cifrat
la 223.577 USD, în ultimii 2 ani. Dac@
vom compara aceast@ cifr@, cu media
înregistrat@ la nivel regional, de 926.245
USD, }i cu valoarea medie înregistrat@
la nivel global, de 1.735.913 USD, su-
mele medii pierdute de companiile ro-
mâne}ti din aceast@ cauz@ par a fi ne-
semnificative. Totu}i, diferen]ele care
apar între cifrele raportate atrage aten]ia
asupra slabei capacit@]i a companiilor ro-
mâne}ti de a identifica }i cuantifica ni-
velul fraudelor }i al pierderilor provocate.
Mediul financiar se bazeaz@ poate mai
mult decât alte domenii pe încredere. La
nivel interna]ional, men]inerea unei re]ele
de pl@]i sigure, previzibile, se confrunt@
mereu cu noi provoc@ri, riscuri tehno-
logice, riscuri financiare, posibile noi
tipuri de fraude. Dup@ studiile realizate
de Visa }i Mastercard, pe plan interna-
]ional, tendin]a este de migrare c@tre
plata electronic@. Tendin]a în domeniul
pl@]ilor electronice este migrarea spre
carduri inteligente care, fapt dovedit,
ajut@ la reducerea nivelului de fraud@.

dr. R@zvan Sorin {ERBU

Obstacole la plata electronic@ în Uniunea European@



“Sfaturile te înva]@, erorile te conving.” 
Victor Du]@

„Nu exist@ experien]e inutile, care s@
nu ajute la crearea personalit@]ii.”

Tudor Vianu

Cu atât mai pu]in, participarea la
olimpiade na]ionale desf@}urate anul
acesta (la prima edi]ie) pe mai multe
sec]iuni – finan]e, contabilitate, mar-
keting, management, servicii; în di-
verse centre universitare (Bucure}ti,
Ia}i, Craiova, Bra}ov, Oradea, Ti-
mi}oara). Astfel, este o experien]@
benefic@ discu]ia mai multor studen]i
din jude]e diferite, îns@ to]i pasiona]i
de aceea}i disciplin@; astfel se dez-
volt@ idei, planuri. Este o deosebit@
pl@cere faptul c@ modul de abordare
a olimpiadelor na]ionale s-a schim-
bat. Nu se mai pune atât de mult
accentul pe memorarea }i redarea
unor informa]ii cât mai multe }i cât
mai ample, ci presupune realizarea
unui proiect pe domeniul olimpiadei
care se prezint@ în fa]a unui juriu
format din profesori speciali}ti în

respectivul domeniu (condu}i de un
pre}edinte de comisie).
Astfel, am avut pl@cerea s@ v@d c@
unele dintre proiecte au fost chiar
puse în practic@ (un student a creat
un site premiat la concursuri în str@i-
n@tate, care a fost achizi]ionat de o
companie multina]ional@, care îl fo-
lose}te atât pentru uz intern, cât }i
pentru clien]i) }i astfel s-a putut de-
monstra }i eficacitatea lor pe o pia]@
concuren]ial@ }i nu doar redarea de
informa]ii f@r@ materializare practic@.

“Numai încercând a face foarte bine,
po]i nimeri, uneori, bini}or.” - Nicolae
Iorga - un principiu dup@ care majo-
ritatea autorilor s-au orientat la aces-
te olimpiade.

Olimpiada de management – Oradea,
23-25 octombrie. Universitatea “ Lu-
cian Blaga “ Sibiu a fost reprezentat@,
la Oradea, de 3 studen]i (Tu]@ M@d@-
lina, Tubec Teodora }i Banu Ilie) }i
profesor îndrum@tor Emanoil Muscalu,
un mentor cu un caracter deosebit. 
Organizatorii au depus eforturi extra-
ordinare pentru desf@}urarea în bune
condi]ii a olimpiadei, iar micile erori
produse pot fi puse pe seama am-
plorii evenimentului }i datorit@ faptu-
lui c@ este prima edi]ie a acestor
olimpiade, în varianta nou@.
Astfel, au fost prezentate lucr@rile:
“Conceptul de lider în penumbra stu-
dentului român” - autor M@d@lina Tu]@;
„Beneficiile gemba kaisen }i scopul

pentru care firmele autohtone trebu-
ie s@ înve]e conceptul” – Ilie Banu;
Planificarea carierei ca parte inte-
grant@ a procesului de motivare a
angaja]ilor – Teodora Tubec.
Olimpiada de marketing – Ia}i 16-17
noiembrie
Participan]i, Sibiu: Tubec Teodora &
Helicci Rares, Ilie Banu }i profesor
coordonator Luigi Dumitrescu.
Câteva exemple de lucr@ri care s-au
f@cut remarcate în cele 3 sec]iuni
(Cercet@ri de marketing, Design pu-
blicitar }i web-marketing, Planificare
}i strategii de marketing) au fost:
1. “Se reinventeaz@ publicitatea? -
publicitatea online”
2. Designul publicitar: de la emo]ia
variabilelor calitative, la numere }i
analize ra]ionale”
3. “Influen]area comportamentului cum-
p@r@torilor în lumea virtual@”
4. “Loializarea prin e-mail marketing”
5. “Marketing - viitorul este pe internet?”
6. “Segmentarea pie]ei în era comer]ului
electronic”
7. “Rebrandingul Connex-Vodafone”
8. Shopper marketing }i comunicare
in-store”
9. “Necesitatea înregistr@rii elemen-
telor de identificare a produselor
române}ti la OSIM”

“Sunt succese care te înjosesc }i
înfrângeri care te înal]@.” 

Nicolae Iorga

Concluzii: au fost constituite forumu-

ri în care cei care doresc pot s@ pos-
teze lucr@rile }i s@ vorbeasc@ în con-
tinuare de pasiunilor lor comune:
marketingul, managementul, conta-
bilitatea, finan]ele. Astfel, se pot lega
parteneriate durabile cu beneficii de
ambele p@r]i, un rol important avân-
du-l inovarea care este foarte impor-
tant@ în toate domeniile }i cheia dez-
volt@rii continue. Afirm cu toat@ con-
vingerea faptul c@ participarea la
acest gen de olimpiad@ este o expe-
rien]@ din care se înva]@ multe, iar

simpla împ@rt@}ire de experien]e te
face câ}tig@tor.
PS: Au fost apropouri la faptul c@
Sibiul va fi, în anul 2007, Capital@ Cul-
tural@ European@, }i c@ ar fi foarte
frumos }i în beneficiul culturii s@ fie
organizat@ o olimpiad@ }i în Universi-
tatea “Lucian Blaga”. {i cred c@ au
dreptate. Este, bineîn]eles, mult de
muncit, dar Universitatea “Lucian Bla-
ga” – Facultatea de {tiin]e Economice
este mult prea valoroas@ }i poate duce la
bun sfâr}it orice obiectiv î}i propune.
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urmare din pagina 1
C@tre ce ne îndrept@m? De unde va veni
schimbarea? Ce se va întâmpla pe pia]a fi-
nanciar – bancar@ româneasc@ dup@ aderare?

Primul pas: armonizarea 
legislativ@

Ce-i drept, startul integr@rii s-a dat
demult: devenind parte component@ a
Uniunii Europene, România se vede
nevoit@ s@ asimileze rapid legisla]ia în
domeniul bancar. Regulile jocului se vor
schimba radical. Viteza cu care se
succed pachetele legislative indic@ o stare
de maxim@ febrilitate. Recent, s-au adop-
tat, în regim de urgen]@, 13 regulamente
comune ale BNR }i CNVM, menite s@
implementeze în legisla]ia româneasc@
prevederile a dou@ directive europene
care, la rândul lor, transpun la nivelul
cadrului normativ european cerin]ele
Acordului de capital Basel II. Reamintim
c@ Basel II este un nou standard pen-
tru m@surarea riscului  în b@nci }i pen-
tru alocarea de capital în scopul
acoperirii acestor riscuri.
Se afl@, de asemenea, în stadiul de defi-
nitivare o nou@ lege care va reglemen-
ta sectorul bancar românesc, având un
titlu sugestiv: Legea privind institu]iile de
credit }i adecvare a capitalurilor. În
esen]@, aceasta va simplifica, în mare
m@sur@, formalit@]ile prin care marile

b@nci europene vor putea avea acces
la pia]a româneasc@, fire}te cu con-
secin]ele de rigoare, bune sau rele, vom
vedea în continuare.
În final, urmând pa}ii legislativi impu}i
de procesul integr@rii }i etapele progra-
mului de convergen]@, banca central@ a
României – BNR, care azi este un arbi-
tru discre]ionar – î}i va restrânge
atribu]iile }i rolul, ajungând, la momen-
tul trecerii la euro, la statutul de sucur-
sal@ regional@ a B@ncii Centrale Euro-
pene. Abia atunci, prin 2012 – 2013,
vom vedea un eurobancher cu adev@rat
}i în fine fericit: Mugur Is@rescu, omul
bun la toate, pus azi s@ descâlceasc@
i]ele deregl@rilor financiare }i macroeco-
nomice.

Un „pa}aport” d@t@tor 
de frisoane

Ve}tile acestea nu sunt, totu}i, lini}titoare
pentru toat@ lumea. Pentru c@, în viitor-ul
apropiat, odat@ cu deschiderea por]ilor
române}ti pentru marile b@nci europene
se va putea vorbi de o concuren]@ aspr@
dar real@ pe segmentul bancar, acolo
unde pân@ în prezent se tr@ia lini}tit la
ad@postul unor cote de pia]@, dobânzi }i
pârghii monetare manipulate printr-un
consens tacit. Dac@, pân@ acum, orice
banc@ str@in@ era nevoit@ s@ ob]in@ o
licen]@ de func]ionare din partea B@ncii
Na]ionale, dup@ 1 ianuarie 2007 datele
problemei se vor schimba: prin inter-
mediul pa}aportului bancar european,
orice banc@ va putea intra pe pia]a
româneasc@ printr-o simpl@ notificare,
f@r@ a avea nevoie de un capital minim
de dotare. Fire}te, }i reciproca e vala-
bil@, dar r@mâne de v@zut cât de
câ}tig@toare: orice banc@ româneasc@ se
va putea extinde în spa]iul comunitar.
Consecin]ele intr@rii în scen@ a marilor
colo}i financiari europeni sunt deocam-

dat@ greu de evaluat, dar una este
sigur@: se va accentua dramatic tendin]a
de concentrare a sistemului bancar, mul]i
juc@tori disp@rând sau fiind prelua]i de
actori mai puternici.

Concuren]@ pe dobânzi 
}i comisioane

Dar ascu]irea concuren]ei poate avea }i
urm@ri benefice. Cea mai a}teptat@ –
reducerea dobânzilor }i comisioanelor la
credite, în paralel cu competi]ia sporit@
pentru atragerea de clien]i. Tr@ind într-
o Românie bulversat@ }i în multe privin]e
atipic@, ast@zi nu ne vine s@ credem când
citim c@ Banca Central@ European@ a sta-
bilit nivelul dobânzii de referin]@ în zona
euro la 3,25 la sut@. {i totu}i, într-acolo
ne îndrept@m }i noi: c@tre egalizarea
dobânzilor de pe pia]a financiar – ban-
car@ autohton@ cu cele din U.E. În cât
timp, r@mâne de v@zut. Oricum, anali}tii
economici întrev@d un orizont destul de
apropiat (2008 - 2009) în care, de pild@,
la titlurile pe termen lung se vor prac-
tica dobânzi în jurul a 3,5 procente.
Tendin]a este confirmat@ }i de ]@rile care
au aderat la U.E. în „valul” 2004. În
primul an dup@ aderare, rata dobânzii de
baz@ a sc@zut în Ungaria cu 2 la sut@,
în Polonia }i Slovacia cu 1 la sut@, în
Cehia cu 0,5 la sut@ (în ondi]iile în care
era extrem de mic@ – 2,5 la sut@).
Desigur, o dat@ ce dobânzile vor sc@dea,
se va reduce }i ecartul dintre dobânzile
active, }i cele pasive, adic@ acelea pe
care b@ncile le ob]in la credite }i cele
pe care le pl@tesc la depozitele bancare.
Iar asta va reduce, implicit, }i profitul
b@ncilor. Este de a}teptat, prin urmare,
ca bancherii no}tri s@ fie nevoi]i s@ î}i
redimensioneze infrastructura, s@-}i
creeze sucursale bancare mai mici, mai
moderne, }i în orice caz în locuri pe care
pân@ acum le-am tratat cu suveran@

indiferen]@. Profiturile se vor ob]ine mai
greu în b@nci, iar banii mai u}or de c@tre
clien]i – iat@ o realitate cu care se vor
obi}nui treptat }i unii, }i al]ii.

Miza principal@: atragerea 
}i fidelizarea clien]ilor

Ce le va r@mâne b@ncilor ca marj@ de
ac]iune rentabil@ în perioada post-ade-
rare ? S@ se dovedeasc@ mai flexibile }i
mai receptive la semnalele }i nevoile
mediului de afaceri. Practic, bancherii
no}tri se vor confrunta cu provocarea
reconfigur@rii rolului institu]iei bancare
în peisajul economic: de la postura cla-
sic@ de sus]in@toare a programelor
investi]ionale, la cea mai delicat@ de
finan]@ri pe termen scurt }i pentru sec-
torul de retail. Func]ie de noile oportu-
nit@]i, se vor dezvolta alte tipuri de activi-
t@]i bancare. Este de a}teptat s@ apar@
b@ncile de tip ipotecar sau de mici
investi]ii pentru IMM-uri, care în prezent
nu sunt reprezentate în sistemul ban-
car românesc.
Crearea unor re]ele teritoriale de birouri
de consultan]@ pentru ob]inerea fon-

durilor europene este, de asemenea, o
alternativ@ viabil@. La urma-urmei,
România va avea de absorbit, în
urm@torul deceniu, fonduri structurale
cifrate la 30 de miliarde de euro.
Succesul acestei ac]iuni depinde de ca-
litatea proiectelor de dezvoltare, dar }i de
asigurarea p@r]ii de cofinan]are, cu alte
cuvinte de cosilierea profesionist@ a între-
prinz@torilor }i de oferte de produse ban-
care destinate finan]@rii proiectelor locale.
Sistemul bancar va avea aici un cuvânt
greu de spus }i nu este câtu}i de pu]in
întâmpl@tor c@ b@nci cu un management
performant, precum BCR – Erste Bank,
Banca Transilvania sau Raiffeisen Bank,
au ini]iat deja parteneriate prin care
u}ureaz@ accesul întreprinz@torilor români
la banii europeni. Din care, în final, va
avea de câ}tigat toat@ lumea. Sunt, orice
s-ar spune, câteva semne bune care
confirm@ încrederea crescând@ a
românilor în b@nci de care aminteam
în debutul acestui articol. Ne apropiem
parc@ de o stare de normalitate ̂ndelung
dorit@, de „re]eta” ideal@ în rela]ia client
– banc@: binefacerile s@ se reverse în
egal@ m@sur@ în contul amândurora.
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Emil DAVID

ILIE BANU
student, Facultatea de {tiin]e
Economice, ULBS

Impresii de la olimpiadele na]ionale de economie

B@nci române}ti la standarde europene
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Rolul m@rcilor pentru distribuitor de-
riv@ din alegerile pe care acesta le
face. Astfel, m@rcile alese de distri-
buitor au mai multe roluri: de atra-
gere a clientelei vizate prin posibili-
tatea de alegere de produse conform
a}tept@rilor sale; de personalizare a
firmei, prin crearea unei imagini adap-
tate pozi]ion@rii sale; de facilitare a ges-
tiunii asortimentului }i de limitare a
costurilor, dându-se adesea prioritate
furnizorilor care propun o gam@ larg@,
în condi]ii comerciale }i financiare de
vânzare atractive, acordând ajutoare
pentru distribu]ie (publicitate etc.); de
maximizare a profiturilor: m@rcile cu
renume, chiar dac@ ele nu pot fi oco-
lite de punctul de vânzare, pentru c@
consumatorul se a}teapt@ s@ le g@-
seasc@ acolo, nu permit s@ se reali-
zeze profituri semnificative. Într-ade-
v@r, la aceste produse, pre]urile sunt
ajustate cât mai în jos, pentru c@
concuren]a este puternic@ }i astfel
consumatorul poate face u}or com-
para]ii. În aceea}i manier@, m@rcile vân-
dute la pre]ul cel mai mic, foarte
cerute de c@tre consumator, aduc
marje slabe. Un punct de vânzare î}i

realizeaz@, deci, cea mai mare parte
din profiturile sale prin m@rcile sale
proprii sau prin cele având o
recunoa}tere sc@zut@. De altfel, este
mai simplu s@-]i fixezi pre]urile la
aceste produse aflate mai pu]in în
concuren]@ }i fiind mai pu]in cunos-
cute.
Mult@ vreme considerate de c@tre
consumator ca o ofert@ specific@
unei game cotate la nivel inferior,
marca de distribuitor nu mai con-
tene}te în a-}i primi laurii: un raport
pre]-calitate bun }i, în egal@ m@sur@,
din ce în ce mai mult@ originalitate
}i inovare. Astfel, conceptul a evolu-

at mult în câ]iva ani, devenind ast@zi
un veritabil instrument strategic pen-
tru distribuitor. Relevant, în acest
sens, ar fi s@ urm@rim evolu]ia con-
ceptului de marc@ de distribuitor: în
anii 70, produsele libere ale lan]ului
Carrefour prefa]au debutul succesului
m@rcilor de distribuitor. Acestea erau
produse generice, cu o calitate co-
rect@  }i vândute la pre]uri mici gra-
]ie economiilor realizate. în anii 80,
mari distribuitori precum Carrefour,
Leclerc, Auchan etc. au intrat în con-
curen]@ direct@ cu fabrican]ii, lansân-
du-}i propria marc@ de firm@. Obiec-
tivul a fost de a cuceri o nou@ clien-
tel@, de a ob]ine o anumit@ indepen-
den]@, mizând pe capitalul de noto-
rietate al punctelor de vânzare. în
anii 90, asist@m la o adev@rat@ ex-
plozie a m@rcilor de distribuitori.
Consumatorul nu mai ezit@ deloc în
cump@rarea acestor produse. Paralel
cu aceste evolu]ii, distribuitorii au
f@cut eforturi mari pentru a-}i consti-
tui la produsele lor ansamblul de
avantaje distinctive proprii unei m@rci
cunoscute.
Categoric, m@rcile proprii prezint@ o
serie de avantaje }i dezavantaje, dup@
maniera în care le abord@m, prin
prisma celui care le fabric@ sau a
distribuitorului. Avantajele pentru fa-
bricant sunt, pe de o parte, faptul c@
a accepta }i a produce în felul aces-
ta reprezint@ asigurarea de a fabrica
}i a vinde o anumit@ cantitate de
produse, iar pe de alt@ parte este un
element complementar la distribu]ia
de produse sub marca proprie. In-
convenientele ar fi legate de faptul c@
m@rcile de distribuitor concureaz@ pu-
ternic m@rcile de fabrican]i, mai ales
pe pie]ele produselor de mare con-

sum, precum }i de imitarea rapid@ a
inova]iilor m@rcilor recunoscute, vân-
dute sub marc@ de distribuitor la
pre]uri mai sc@zute.
În ceea ce-l prive}te pe distribuitor,
avantajele se refer@ la profiturile re-
lativ ridicate legate de costurile mai
sc@zute }i de economia total@ sau
par]ial@ f@cut@ în raport cu marja
produc@torului }i, de asemenea, la
situa]ia de constituire a unui instru-
ment strategic de atragere }i fide-
lizare a clientelei, de cre}tere a pu-
terii de negociere în fa]a produc@to-
rului. Legat de inconveniente, subli-
niem necesitatea de luare în primire

a gestiunii m@rcilor de c@tre distri-
buitor - produc]ie, marf@.
]inând cont de amploarea }i impor-
tan]a fenomenului, evident c@ sunt
extrem de importante strategiile care
se pot contura în leg@tur@ cu m@rcile
de distribuitor.
Marca de distribuitor particip@ la
pozi]ionarea firmei, ea fiind integrat@
în strategia comercial@. Atributele
sale sunt determinate în func]ie de
a}tept@rile clientelei, de caracteristi-
cile m@rcilor de fabrican]i }i de
punctele de vânzare concurente. În
acest context, fiind vorba de o miz@
mare, distribuitorul fixeaz@ produc@-
torului m@rcii, respectiv m@rcilor sa-
le, un caiet de sarcini foarte drastic
al c@rui obiectiv este de a garanta un
nivel de calitate precis }i mai ales
stabil în timp. Se acord@ importan]@
mare planului de pia]@ care face
obiectul unei aten]ii sporite: împa-
chetare atractiv@, pre]uri sc@zute, co-
municare publicitar@ }i promo]iona-
l@, respectiv un merchandising adap-
tat. Astfel, putem eviden]ia mai multe
strategii în ceea ce prive}te m@rcile
de distribuitori: produsele generice
sunt prezentate în raion, f@r@ semn
distinctiv. Nici un efort deosebit nu
este f@cut în ceea ce prive}te amba-
larea sau comunicarea. Clientul bene-
ficiaz@ de o calitate corect@ la pre-
]uri sc@zute. Pentru a r@mâne credi-
bil@, distribuitorul trebuie s@ vegheze
s@ comprime costurile }i pre]urile,
ceea ce nu este întotdeauna u}or în
fa]a concuren]ei m@rcilor propuse la
pre]ul cel mai mic sau a celor cu re-
cunoa}tere sc@zut@. marca de firm@
integreaz@ dar, de asemenea, anga-
jeaz@ imaginea distribuitorului. Acesta
din urm@ poate opta pentru o strate-
gie orizontal@ al c@rei element de baz@
este unitatea de pozi]ionare, de împa-
chetare, oricare ar fi produsul vândut
sub aceast@ marc@. Dimpotriv@, în
cadrul unei strategii verticale, fiecare
familie de produse poate fi tratat@
diferit. În primul caz, distribuitorul
caut@ înainte de toate s@ promoveze
imaginea firmei, în al doilea caz, este
vorba de o familie de produse care
este propulsat@ în fa]@; marca pro-
prie are drept obiectiv o lupt@ direct@
împotriva m@rcilor de fabricant. Dis-
tribuitorul se comport@ ca un pro-
duc@tor }i comercializeaz@ produse
sub diferite m@rci care îi apar]in.
Adeseori, clientul însu}i nu î}i d@
seama c@ este vorba de m@rci de

distribuitori. Acest aspect constituie,
în general, o cauz@ de conflicte
deschise cu fabrican]ii; marca de ga-
m@ permite comercializarea de pro-
duse care p@streaz@ o mare libertate
de gestiune. Un produs poate fi ad@u-
gat sau retras din asortiment, f@r@ in-
fluen]@ direct@ asupra imaginii firmei. 
În fa]a amploarei m@rcilor de dis-
tribuitori, fabrican]ii sunt obliga]i s@
inoveze constant, s@ comunice în
ceea ce prive}te avantajele lor dis-
tinctive, urm@rind s@ mic}oreze
pre]urile de vânzare ale acestora la
maximum. Mai mul]i speciali}ti con-
sider@ c@ aceasta este singura posi-
bilitate viabil@ pentru distribuitor,
atunci când ne raport@m la marca
proprie. A}adar, ei trebuie s@ fie
inventivi în leg@tur@ cu pozi]ionarea,
pentru a se putea debarasa de situa-
]iile neclare care ar impune alegerea
între a propune calitate }i a propune
pre]uri atractive. În acest context,
vorbim de o miz@ extrem de impor-
tant@ pentru comerciant. Nu este atât
vorba de o echilibrare a puterii

m@rcilor na]ionale, cât de o p@strare
a unei surse abundente de profit }i
de o fidelizare a clien]ilor, prin pris-
ma unui element de diferen]iere bine
perceput de consumatori. Urgen]a de
a g@si o bun@ pozi]ionare a m@rcilor
de distribuitori este, de altfel, cu atât
mai mare, cu cât vânzarea produselor
propuse la pre]ul cel mai mic risc@
s@ fie foarte oneroas@, respectiv,
dezastruoas@ pentru anumi]i comer-
cian]i, în sensul pr@bu}irii profitului
din cauza r@zboiului între firme, legat
de pre]uri.
De acum înainte, perspectivele aces-
tor m@rci depind mai ales de mana-
gement, care trebuie s@ fie capabil
de o gestiune mai complet@ }i dina-
mic@, f@r@ s@ se limiteze a miza doar
pe pre]uri. Trebuie bine strunit@ ino-
varea, mai ales la nivelul produsului
}i al garan]iei acestuia, precum }i toate
instrumentele publicitare }i promo]io-
nale, pentru a oferi consumatorului o
valoare ad@ugat@ real@ în raport cu
m@rcile industriale }i pre]urile pro-
puse drept cele mai mici.

drd. Lucian BELA{CU

NOILE TENDIN[E ÎN CONSUMUL  ROMÂNILOR (II)
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De ce sunt francofil? Pentru c@ sunt
francofon. Pentru c@ am avut }ansa
de a înv@]a, de mic copil, limba fran-
cez@. Pentru c@ o în]eleg, o vorbesc
}i îmi place s@ o aud vorbindu-se în
jurul meu. Pentru c@ nu poate exis-
ta o civiliza]ie european@ f@r@ contri-
bu]ia cultural@ a poporului francez.
Pentru c@ Fran]a este una dintre cele
dou@ ]@ri ini]iatoare ale proiectului co-
mun european, la care am aderat cu
întreaga noastr@ speran]@ de mai bine.
Pentru c@, înainte de a se aduce în

discu]ie Uniunea European@, se vor-
be}te despre popoare }i na]iuni, des-
pre curente artistice }i despre valori
intelectuale. Pentru c@ am iubit, din
prima clip@, epopeea istoric@ a Fran-
]ei, începând de la Vercingetorix }i
terminându-se cu Napoleon sau de
Gaulle. Pentru c@ libertate, egalitate
}i fraternitate sunt no]iuni universale,
dar le cunoa}tem mai ales în varian-
ta lor francez@. Pentru c@, f@r@ s@ o
fac într-adins, am memorat rapid
prima parte a Marseillezei. 

Pentru c@ idealul de str@lucire, rafi-
nament }i bun gust poart@ amprenta
îndelungatei tradi]ii franceze. Pentru c@
ador Parisul, cu grandoarea arhitectu-
rii sale }i cu aerele neînvinse de mare
me-tropol@. Pentru c@, în aceast@
bog@]ie }i be]ie de lumini, devii u}or
atemporal, precum s@rutul îndr@-
gosti]ilor. Pentru c@ aici se afl@ man-
sarda hoinarului s@rac, cu vise de
m@rire. Pentru c@, plimbându-te
agale pe Champs-Elysées, te sim]i un
om ren@scut, este ca o infuzie de
via]@, de bucurie, de optimism.

Pentru c@ «beau monde» sun@ cel
mai bine în francez@ }i to]i tânjim
dup@ o invita]ie la acel unic «bal la
castel». Sau m@car s@ juc@m o par-
tid@ de c@r]i memorabil@ cu vreun
prin] mo}tenitor, marchiz@ în-nobilat@
de fard sau celebritate cu ifose (pe
cuvântul meu, i-a} l@sa s@ câ}tige).
Pentru c@ m@ dau cu par-fum origi-
nal fran]uzesc }i ascult }an-sonete
de odinioar@. 

Pentru c@ port fularul în stilul ne-gli-
jent, dar inconfundabil, al boemei
franceze cu preten]ii. Pentru c@ am
în vocabular numeroase fran]uzisme.
Pentru c@, dac@ a} fi tr@it pe vremea
str@bunicilor mei, a} fi fost, cu sigu-
ran]@, un bonjurist fandosit, care }i-
ar fi trimis copiii s@ studieze la Sor-
bona. Pentru c@, într-o diminea]@ de
prim@var@, m-am n@scut la Bucure}ti,
dar cel de mod@ veche. Pentru c@
multe din str@zile }i bulevardele Ro-
mâniei poart@ nume francez. Pentru
c@ eroii mei au fost, în adolescen]@,
mu}chetarii lui Ludovic al XIII-lea (sau,
mai bine zis, ai lui Alexandre Dumas),

iar de urma}ul s@u, regele-Soare, a
auzit toat@ suflarea. Pentru c@ am
nostalgia toamnei studen]e}ti în Bre-
tania, la vest de capital@, unde am
întâlnit o serie de oameni minuna]i.
Pentru c@ mi-am sus]inut, pe linie
continuatoare «pa}optist@», mastera-
tul }i doctoratul în Fran]a, cu nodul
bine f@cut la cravat@. Pentru c@ acolo,
dup@ }ase ani, m@ simt ca acas@. 

Pentru c@ popoarele noastre sunt par-
tenere la masa gintei latine. Pentru
c@ Fran]a a devenit, de-a lungul tim-
pului, patria de adop]ie a exilului ro-
mânesc. Pentru c@ unul din patru sau
cinci români este cunosc@tor de limba
francez@, iar popula]ia ar num@ra peste
un sfert de francofoni. Pentru c@ limba
francez@ face parte din patrimoniul
spiritual na]ional. Pentru c@ Nicolae
Titulescu o spune mai bine decât mine:
«atunci când vine vorba despre cele
dou@ ]@ri, este dificil s@ separi inima de
ra]iune». Pentru c@, pe baza acestor
fapte conjugate, România a fost admis@,
ca membru deplin, în Organiza]ia In-
terna]ional@ a Francofoniei (decem-
brie 1993). Pentru c@, de}i nu simpa-
tizez, câtu}i de pu]in, cu protipendada
de dictatori africani care dau culoare
Sommet-urilor Francofoniei, apreciez
includerea României în clubul elitist al
]@rilor campioane ale democra]iei: Fran]a,

Belgia, Elve]ia, Luxembourg, Canada. 
Pentru c@ m@ consider un umanist de-
cent }i convins de rolul breslei mele
în societate. Pentru c@ p@strez neîn-
tinat@ leg@tura cu lumea francez@, din
orice parte a globului m-a} afla.
Pentru c@, o zice cu tâlc Octavian
Paler, îmi displac, în egal@ m@sur@,
}i }ovinismul european, preg@tit s@
men]in@ «mu}uroiul de orgolii loca-
le», }i perspectiva de a vedea «mcdo-
naldizat» acest «mu}uroi» (Cotidia-
nul, 3 oct.). Pentru c@, p@truns de
tragica experien]@ a colonialismului
european, nu vreau s@ devin p@rta}
la alte asemenea experimente, precum
ambi]iile recente ale cruciadei ame-
ricane. Pentru c@, de}i împin}i pe la
spate de vântul schimb@rilor pe ma-
pamond, europenii î}i p@streaz@ iden-
titatea lor proprie, în]elepciunea b@-
trâne]ilor continentale fiind de preferat
unei tinere]i impetuoase a noii ordi-
nii.

În sfâr}it, pentru c@ generalul Bert-
helot a rostit, în urm@ cu un secol,
fraza memorabil@, cu accente profe-
tice: «sunte]i admirabil de dezorgani-
za]i», }i a}a am r@mas, noi, românii,
pân@ ast@zi. Pentru c@ sunt un mare
amator de brânz@ cu mucegai, pe care
o degust la orice or@. }i pentru c@
vorbesc prost limba lui Shakespeare.

Francofilia noastr@, cea de toate zilele

Dan-Alexandru POPESCU
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Pentru a-}i atinge obiectivele legate de
eliminarea disparit@]ilor economice }i so-
ciale între diferitele regiuni ale UE }i pen-
tru a realiza coeziunea economico-socia-
l@, Uniunea Europea-n@ face apel la Fon-
durile Structurale }i de Coeziune. Prin in-
termediul acestor instrumente financiare,
Uniunea European@ }i-a propus s@ ating@
trei obiective.
Obiectivul 1 – Convergen]a. Acest obiec-
tiv este finan]at cu 80& din bugetul desti-
nat fondurilor structurale }i de coeziune
}i se refer@ la promovarea dezvolt@rii }i
ajustarea structural@ a regiunilor UE mai
pu]in dezvoltate. Zonele eligibile sunt cele
în care PIB/locuitor este mai mic de 75&
din media PIB-ului UE.
Obiectivul 2 - Competitivitate regional@ }i
ocuparea for]ei de munc@. Acest obiectiv
este finan]at cu 15& din bugetul desti-
nat fondurilor structurale }i de coeziune }i
este destinat regiunilor care nu sunt eli-
gibile în cadrul obiectivului 1 –
Convergen]a.  
Obiectivul 3 – Cooperare european@ teri-
torial@. Acest obiectiv este finan]at cu 5&
din bugetul destinat fondurilor struc-tura-
le }i de coeziune }i este destinat pro-gra-
melor ce vizeaz@ cooperarea transfron-
talier@ }i interregional@. 
S@ ne oprim pu]in asupra a dou@ dintre
cele mai importante instrumente prin inter-
mediul c@rora Uniunea European@ î}i rea-
lizeaz@ obiectivele propuse: fondurile struc-

turale }i fondul de coeziune.
a) Fonduri structurale. Acestea cuprind:
Fondul European de Dezvoltare Regional@
- The European Regional Development Fund
(FEDR/ERDF) }i Fondul Social European
– The European Social Fund (FSE/ESF).
Fondul European de Dezvoltare Regional@
(FEDR/ERDF) finan]eaz@ proiecte }i ac]iuni
care vizeaz@ sus]inerea regiunilor mai pu]in
dezvoltate ale Uniunii Europene, prin in-
termediul reconversiei economice. Aceste
proiecte vizeaz@ cre}terea prosperit@]ii eco-
nomice }i conversia social@ prin încura-
jarea investi]iilor productive, care s@ cree-
ze locuri de munc@ durabile. Fondul
Social European (FSE/ESF). Finan]eaz@
proiecte care vizeaz@ preg@tirea profesio-
nal@, educa]ia }i orientarea profesional@,
dezvoltarea resurselor umane, combaterea
}i prevenirea }omajului, crearea de noi
locuri de munc@, integrarea }omerilor pe
pia]a muncii, combaterea formelor de dis-
criminare }i inegalitate pe pia]a muncii
etc. 
b) Fondul de coeziune. Pe lâng@ Fon-
durile Structurale func]ioneaz@ }i Fondul
de Coeziune destinat statelor membre ale
UE al c@ror PNB/loc. este mai mic de 90&
din media UE (pân@ în prezent, pentru
Grecia, Spania, Portugalia, Irlanda). Din
acest fond – înfiin]at în anul 1993 pe
baza Tratatului de la Maastricht – nu sunt
finan]ate programe, ci proiecte individuale,
identificate clar de la început }i destina-
te dezvolt@rii infrastructurii de transport }i
investi]iilor de mediu. Prin intermediul aces-
tui fond, se asigur@ asisten]@ calificat@

]@rilor vizate, atât pentru a atinge criterii-
le de convergen]@ impuse de uniunea
econo-mic@ }i monetar@, cât }i pentru a
conti-nua investi]iile în infrastructur@.
Alocarea Fondurilor Structurale }i de Coe-
ziune pentru România se realizeaz@ prin
intermediul Programelor Opera]ionale
(PO), care detaliaz@ domeniile de finan-
]are ce corespund atât priorit@]ilor UE,
cât }i celor na]ionale. Cadrul Strategic Na-
]ional de Referin]@ (CNSR) este docu-
mentul strategic de referin]@ pentru pro-
gramarea Fondurilor Structurale }i de Coe-
ziune, iar Ministerul Finan]elor Publice
(MFP) este desemnat ca Autoritate de
Management (AM) pentru CSNR, având
responsabilitatea de a coordona imple-
mentarea instrumentelor strategice.  
Având în vedere faptul c@ România va be-
neficia de finan]are European@ substan-
]ial@ dup@ aderare, este foarte important
ca ea s@ profite din plin de perioada de
preg@tire, de familiarizare cu politicile }i
procedurile aplicate de Fondurile Structu-
ral }i de Coeziune ale Uniunii Europene. 
Cu toate c@ Uniunea European@ a alocat
României }i în etapa de pre-aderare fon-
duri nerambursabile substan]iale, o parte
dintre acestea au fost necheltuite }i
returnate. Lipsa de informare privind
modul în care se ob]in finan]@rile }i lipsa
de experien]@ privind alc@tuirea unui dosar
de finan]are au reprezentat principalele pro-
bleme în cheltuirea banilor. O alt@ dificulta-
te, întâmpinat@ în atribuirea fondurilor UE
a fost asigurarea cofinan]@rii. 
Cu toate c@, în prezent, România benefi-

ciaz@ de sume importante destinate asis-
ten]ei financiare în vederea ader@rii la UE,
trebuie totu}i eviden]iat faptul c@ este
nevoit@ s@-}i pun@ la punct sistemul de
gestionare a fondurilor UE. Dezvoltarea
unui sistem eficient }i s@n@tos de gestio-
nare a acestor fonduri este vital@ atât în
etapa de pre-aderare, cât }i în cea post-
aderare. 
Având în vedere r@stimpul scurt care ne
desparte de 1 ianuarie 2007, sunt ne-
cesare eforturi sus]inute de informare a
mediului de afaceri privind aderarea Ro-
mâniei la Uniunea European@. Aceasta va
fi un succes în m@sura în care organi-

za]iile vor fi preg@tite s@ func]ioneze, dup@
2007, pe Pia]a Unic@ a Uniunii Europene. 
Consider c@ numai printr-o informare co-
rect@ }i complet@ }i printr-un manage-
ment corespunz@tor al proiectelor, orga-
niza]iile vor putea g@si modalit@]i de adap-
tare la cerin]ele Pie]ei Unice }i vor fi ca-
pabile s@ identifice }i s@ foloseasc@ mai
u}or sursele de acoperire a costurilor
finan]@rii. În caz contrar, firmele vor fi
scoase de pe pia]@ de concuren]@. Pentru
a se dezvolta }i pentru a deveni com-
petitive în perspectiva ader@rii, organiza-
]iile au nevoie de acces mai bun la
finan]are. 

dr. Hortensia GORSKI

Suntem preg@ti]i s@ utiliz@m banii europeni?
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România sus]ine agricultura ecologic@,
pe care o consider@ o ni}@ de dezvoltare
pentru agricultura româneasc@. Institu]iile
comunitare discut@ în aceast@ perioad@
o noua propunere de Regulament al
Consiliului privind produc]ia ecologic@ }i
etichetarea produselor ecologice. Acest
regulament urm@re}te crearea unui sis-
tem de implementare transparent }i flexi-
bil, ofer@ opiniei publice o bun@ în-
]elegere a contribu]iei agriculturii ecolo-
gice la dezvoltarea rural@, iar consuma-
torilor le permite identificarea mai u}oar@
a produselor ecologice. România î}i

exprim@ pozi]ia fa]@ de propunerile de
elaborare sau de amendare a regle-
ment@rilor comunitare, prin participarea,
în calitate de observator, la Comitetele
de gestiune ale Comisiei }i în Comitetele
speciale pentru agricultur@ ale Consiliului
UE. De la 1 ianuarie 2007, România va
avea }i drept de vot. Analizarea pozi]iei
României în acest domeniu a avut loc
în cadrul unei reuniuni de coordonare
a pozi]iilor }i mandatelor pe care
reprezentan]ii români le exprim@ la
Consiliul UE. În acest context, reprezen-
tan]ii institu]iilor implicate au ar@tat c@
România sus]ine dezvoltarea sectorului
de agricultur@ ecologic@, prin acordarea
de sprijin. Principalele m@suri de
sus]inere în acest domeniu sunt: 

Sprijin direct de la bugetul de stat: 
- sprijin financiar acordat pe unitatea de
suprafa]@, pentru urm@toarele culturi cer-
tificate ecologic: soia, floarea soarelui,
legume de câmp }i cartofi timpurii,
legume în solarii }i sere reci, planta]ii
de pomi }i arbu}ti fructiferi, vi]a de vie,
plante textile, plante medicinale }i aro-
matice. Valoarea sprijinului, dat fiind
specificul sistemului de agricultur@ eco-
logic@ (perioada de conversie, costuri de
produc]ie mai ridicate }i produc]ii mici)
este dublu fa]@ de sprijinul acordat pro-
duc@torilor din agricultura conven]ional@; 
- sprijin financiar acordat produc@torilor
agricoli care de]in animale certificate eco-
logic, pe cap de animal (vaci lapte, porci,
ovine/caprine }i familii de albine). 
Sprijin prin programe de pre-aderare:
- m@sura Sapard 3.4 - ,,Dezvoltarea }i
diversificarea activit@]ilor economice care
s@ genereze activit@]i multiple }i venituri
alternative”, prin care sunt sprijini]i }i
procesatorii din agricultura ecologic@. 
- m@sura Sapard 3.3 - ,,Metode agricole
de produc]ie proiectate s@ protejeze me-
diul }i s@ men]in@ peisajul rural‘’, sub-
m@sura agricultura ecologic@, prin care
produc@torii primesc prime compen-
satorii, pe durata perioadei de conversie
}i pentru produc]ia certificat@, pe uni-
tatea de suprafa]@, pe 5 zone pilot;
Sprijin post-aderare
Dup@ aderarea la Uniunea European@,
sprijinul ^n agricultura ecologic@ se va
acorda din Fondul European pentru
Agricultur@ }i Dezvoltare Rural@ (fond
nerambursabil), prin Programul Na]ional
de Dezvoltare Rural@.
Sprijin administrativ
Acord guvernamental între Guvernul
României }i cel elve]ian, pentru înt@rirea
capacit@]ii institu]ionale a organismului
rom$nesc de inspec]ie }i certificare
„Ecoinspect” }i pentru recunoa}terea
interna]ional@ a acestuia.
Sprijin pentru promovarea conceptului
de agricultura ecologic@ 
Crearea primei pie]e ecologice electro-
nice (www.agricultura-ecologica.ro), struc-
turat@ sub forma unei burse on-line, ce
prezint@ în permanen]@ cererea }i ofer-
ta de produse ecologice. Înfiin]area aces-
tei burse a fost sus]inut@ printr-un pro-

gram finan]at de Banca Mondial@ }i
MAPDR. 
Ac]iuni pentru promovarea vânz@rii de
produse ecologice:
- elaborarea, prin Ordinul comun nr.
317/190 (M.O nr.593/2006) al ministru-
lui Agriculturii }i al pre}edintelui Autorit@]ii
Na]ionale pentru Protec]ia Consumatorilor,
a regulilor de utilizare a siglei ,,ae”. Sigla
,,ae” este proprietatea M.A.P.D.R (autori-
tatea responsabil@ pentru sectorul de
agricultur@ ecologic@) }i are rolul de a
identifica produsele agricole }i alimenta-
re care sunt certificate în agricultura
ecologic@ de un organism de inspec]ie
}i certificare, acreditat de M.A.P.D.R, în
conformitate cu legisla]ia na]ional@.
Utilizarea obligatorie a siglei ,,ae” per-
mite operatorilor care respect@ regulile

de utilizare s@-}i identifice într-o manier@
specific@ produsele lor. De asemenea,
sigla ,,ae” orienteaz@ consumatorii }i
faciliteaz@ alegerea produselor ecologice
printr-o identificare vizual@ rapid@, atât
pe eticheta produselor, cât }i pe supor-
turile de comunicare.
Regulamentul Consiliului CEE, nr.
2092/91, din 24 iunie 1991, cu
amend@rile }i complet@rile ulterioare,
referitor la produc]ia ecologic@ a pro-
duselor agricole }i la indica]iile referi-
toare la aceasta, care sunt înscrise pe
produsele agricole }i alimentare, este
direct aplicabil României, dup@ 1 ianua-
rie 2007, f@r@ a necesita transpunere. 

Dup@ “{tiri europene” nr. 90/2006,
4 - 15 decembrie 2006

urmare din pagina 1
Este drept, Africa „a sc@pat” o „astfel de
mi}care”, o direc]ionare hot@rât@ spre
modernism. Ca urmare, PIB-ul s@u pe
locuitor a fost în 2001 de 1489 dolari,
fa]@ de 1410 dolari în 1973. În fapt, chiar
}i ast@zi, Africa Neagr@ este sensibil
deconectat@ de la pia]@, ceea ce a f@cut,
de altfel, }i „coeficientul de inegalitate”
de aici s@ fie foarte ridicat, undeva la 0,7
în 1996, în condi]iile în care, pentru indi-
catorul respectiv, valoarea maxim@ a ine-
galit@]ii este 1. În lume, actualmente, va-
loarea medie respectiv@ este de 0,52 în
1997 (Jacques Marseille).
Cealalt@ fa]@ a lui Janus, cea rea, relev@
c@ mondializarea este înc@ – }i, dese-
ori, considerabil – acompaniat@ de o de-
gradare a mediului, de epuizarea resur-
selor nereînoibile, de fragilizarea solului,
de arogan]a remuner@rii marilor patroni
sau staruri mediatice, toate acestea
relevând segmente ale economiei de pia]@
mai pu]in populare, chiar }i în statele din
vestul Europei, }i chiar în Statele Unite.
Lupta împotriva unor asemenea efecte

perverse relev@, îns@, nu atât repudierea
mondializ@rii – cu condi]ia ca structurile
}i configura]ia ei s@ diminueze }i s@ nu
accentueze decalajele, fiind profitabile
tuturor – cât mai ales faptul c@, pentru
realizarea ei benefic@, în]elepciunea oame-
nilor nu este suficient@, fiind necesar@
voin]a statelor, în spe]@ o anumit@ autori-
tate institu]ional@.
...Fire}te, sunt profesori }i cercet@tori
economi}ti care merg destul de departe
cu gândirea }i propunerile lor în acest
cadru. Unul dintre ace}tia este peruvia-
nul Hernando de Soto, autorul, în 2000,
al unei lucr@ri de succes – „Misterele
capitalismului”, lucrare ce a urm@rit,
potrivit concep]iei autorului ei, s@ r@s-
pund@ la întrebarea: „De ce capitalismul
triumf@ în Occident dar e}ueaz@ aproape
peste tot în afara lui?” Trecând peste
maniera relativ eronat@ de a pune o ast-
fel de întrebare – ce tip de capitalism,
de economie de pia]@, triumf@ }i ce
înseamn@, de fapt, Occident – s@
urm@rim câteva din gândurile acestui
economist peruan. Iat@, de Soto con-
sider@ c@ valoarea total@ a capitalului
de]inut de s@racii din lumea a treia }i din
]@rile fostului bloc comunist, dar care nu

le apar]ine legal, ca urmare a nere-
cunoa}terii oficiale a dreptului de propri-
etate, este de cca. 9300 mld.dolari, ceea
ce înseamn@ aproape capitalizarea total@
a ansamblului societ@]ilor cotate la burse-
le principale din cele mai dezvoltate 20
de state ale lumii. Ceea ce înseamn@,
totodat@, de 20 de ori nivelul total al
investi]iilor str@ine directe în statele din
lumea a treia }i ]@rile ex-comuniste între
1989 }i 1999, sau de 93 de ori ajutorul
de dezvoltare acordat lumii a treia, de
c@tre ansamblul ]@rilor avansate, de treize-
ci de ani încoace... {i Hernando de Soto
desprinde concluzia: „Singurul lucru care
lipse}te ]@rilor cele mai s@race ale pla-
netei este capitalismul”. În considera]ii,
este drept, peruanul este tare, dar în
strategii }i mecanisme, în probleme con-
crete ale dezvolt@rii ca atare, în func]io-
nalit@]ile }i disfunc]ionalit@]ile respective
se v@de}te mai debil. Tot el, îns@, arat@
c@ „cel mai important în ochii mei sunt
libertatea, compasiunea pentru cei s@raci,
respectul contractului social }i egalitatea
de }anse”. {i nu po]i s@ nu-i dai drep-
tate, cu condi]ia ca ini]iativa individual@
}i institu]ional@ s@ asigure valorificarea
marelui poten]ial amintit...

Agricultura ecologic@ – o sans@ pentru România 

Mondializarea - un Janus?
Dan POPESCU

C@t@lina LUCA

Ioana GLIGOR

Vedere din Lima



Joi, 14 decembrie, Bursa Monetar Fi-
nanciar@ }i de M@rfuri Sibiu a împlinit
12 ani de existen]@. Înfiin]at@ în 14 de-
cembrie 1994, de un grup de 11
ac]ionari, Bursa de M@rfuri din Sibiu a
trecut în urm@torii ani printr-o perioad@
de mari transform@ri, pentru a ajunge în
prezent una din cele mai importante
pie]e la termen din Europa Central@ }i
de Sud–Est. În momentul de fa]@, la
12 ani de la apari]ia în pia]a autohton@
de capital, BMFMS este prima }i sin-
gura burs@ de derivate din Rom$nia, re-
glementat@ }i autorizat@ de CNVM. La
ceas aniversar, dl Teodor Ancu]a,
pre}edintele BMFMS, a declarat: 
„Dezvoltarea pie]ei futures a fost }i este
o preocupare constant@ a bursei din
Sibiu, lucru  demonstrat de volumele de
transfer realizate. Dinamizarea pie]ei de
capital autohtone }i cre}terea num@rului
de conturi s-a reflectat într-o majorare,
aproape zilnic@, a num@rului de contracte
tranzac]ionate, la începutul lunii noiem-
brie fiind dep@}it în premier@  pragul de
70.000 / zi”. De-a lungul celor 12 ani,
au existat momente de maxim@ impor-
tan]@, care prin impactul pe care le-au
avut in peisajul bursier au f@cut din in-
stitu]ia de la Sibiu o adev@rat@ deschiz@-
toare de drumuri. In acest sens, re-
marc@m urm@toarele etape :

Februarie 1997 - s-a luat decizia trans-
form@rii ac]iunilor în c@r]i de membru,
dup@ sistemul burselor futures din
Statele Unite ale Americii:
11 Iulie 1997 – BMFMS devine prima
burs@ de instrumente derivate din
România, prin introducerea  contractelor
futures valutare }i pe indici bursieri;
August 1997 - noul obiect de activitate
devine cel de intermediere monetar-fi-

nanciar@, adoptându-se numele de Bursa
Monetar-Financiar@ }i de M@rfuri Sibiu:
Noiembrie 1998 – se externalizeaz@ acti-
vitatea de compensare }i decontare a tran-
zac]iilor cu instrumente derivate prin înfi-
in]area Casei Române de Compensa]ie SA;
Noiembrie 1998 – sunt lansate op]iunile
pe contractele futures;
Iunie 2000 – se renun]@ la tranzac]io-
narea prin sistemul „open outcry" }i se
introduce sistemul electronic de tran-
zac]ionare prin intermediul platformei
SAGITARIUS, înlocuit@ la rândul ei în
septembrie 2003, cu o nou@ platform@-
ELTRANS;
Ianuarie 2005 – S.C. BMFMS S.A. }i S.C
CRC S.A. se mut@ într-un nou sediu situ-
at în Sibiu, str. Mihail Kog@lniceanu nr. 2; 
Iulie 2006 – sunt introduse scaden]ele
la 9 }i 12 luni, pentru cele mai lichide
active suport;
1 Noiembrie 2006 – sunt lansate de-
rivatele pe indicii SIBEX9 (care cu-
muleaz@ rezultatele tuturor titlurilor fi-
nanciare listate la BVB, SIF-uri, TLV,
BRD, BCC, BRK) }i SIBEX18 (un indice
compozit care cuprinde cele mai
reprezentative 18 ac]iuni listate la BVB);
Decembrie 2006 - este tranzac]ionat contrac-
tul cu num@rul 4.000.000, pe anul în curs.

„Privind înapoi, ne d@m seama c@ efor-
turile noastre au fost încununate de suc-
ces, declar@ Teodor Ancu]a, pre}edintele
bursei. Ne-am câ}tigat respectul clien]ilor
}i intermediarilor, al întreg mediului de
afaceri autohton }i nu numai”. Pentru
perioada urm@toare, pre}edintele bursei
a precizat c@ „înt@rirea pozi]iei bursei la
termen în pia]a de capital, cre}terea
lichidit@]ii, atragerea de noi intermediari
}i introducerea unei pie]e spot sunt prin-
tre priorit@]ile noastre imediate. Dorim
dezvoltarea }i consolidarea pie]ei la ter-
men, prin diversificarea produselor }i
promovarea imaginii bursei derivatelor
ca institu]ie de neînlocit în pia]a de capi-
tal româneasc@”. Pentru 2007, BMFMS
previzionez@ atingerea }i dep@}irea pragu-
lui de 7 milioane de contracte, precum
}i a unei valori în jurul a 5 miliarde de
euro.  „Cu siguran]@, anul 2007 va aduce
mai mul]i investitori pe pia]a sibian@ a
derivatelor”, afirm@ pre}edintele bursei
sibiene. „Pia]a la termen este suficient
de înc@p@toare }i cred c@ va fi din ce
mai atractiv@ atât pentru micii investitori,
cât }i pentru juc@torii mari, cum sunt

fondurile de investi]ii. 

S@pt@m$na de tranzac]ionare
11-15 decembrie

Cu un volum de 10.181 contracte fu-
tures }i options, din 1650 tranzac]ii, re-
spectiv o valoare de aproape 30 milioane
RON, a doua s@pt@mân@ din decembrie
a debutat sub semnul relax@rii impuse
de apropierea scaden]ei decembrie 2006
}i implicit a finalului de an. Din totalul
tranzac]ionat luni, martie 2007 a dobân-
dit o pondere de 67&. Plasamentele s-
au realizat pe fondul aprecierilor cota]iilor
celor mai lichide active suport, dar s-
au putut observa }i sc@deri, în cazul
DESIF 3 decembrie 2006 }i iunie 2007,
sau DETLV decembrie 2006. În ceea ce
prive}te pozi]iile deschise, num@rul aces-
tora a crescut u}or. În pia]a op]iunilor
a primat interesul pentru contractele de
tip put încheiate pe raportul euro–leu cu
termenul scadent în decembrie curent
precum }i cele pe paritatea euro–usd,
cu aceea}i dat@ scadent@. În pia]a fu-
tures DESIF 2 au ie}it în eviden]@ cu
3735 contracte, 1134 pentru decembrie
curent, 2499 pentru martie 2007 }i 102
pentru iunie viitor. Cu toate acestea,
dup@ o perioad@ îndelungat@, derivatele
în cauz@ au cedat prima pozi]ie în clasa-
mentul lichidit@]ii. }i DESIF 5 au bene-
ficiat de o aten]ie sporit@ din partea par-
ticipan]ilor în pia]@, consemnându-se
3860 contracte, peste 40& cu scaden]a
în 19 decembrie }i 59,6& cu scaden]a
în 31 martie, total care le-a asigurat locul
întâi în ierarhia zilei Derivatele ce
reprezint@ sectorul chimic }i anume
DEAMO au continuat s@ se men]in@ în
top trei, cu 1559 contracte dintre care
1383 pentru cea de-a treia lun@ din
2007. 
Cea de-a doua sesiune de tranzac]ionare
a intervalului 11-15 decembrie  a con-
tinuat direc]ia de la debutul s@pt@mânii,
investitorii fiind mai pondera]i în com-
para]ie cu alte }edin]e. Totu}i, s-a con-
tabilizat o lichiditate în cre}tere fa]@ de
luni, fiind încheiate 9625 contracte fu-
tures, din 1589 de tranzac]ii, }i 2777 con-
tracte options. Volumul realizat în aria
op]iunilor reprezint@ o premier@ pentru
bursa derivatelor. Din totalul acestora,
1418 contracte s-au încheiat în pia]a call
}i 1359 contracte în cea put. Investitorii
au continuat s@ deschid@ noi pozi]ii în

pia]a futures, la închidere totalul aces-
tora ajungând la 219.332. În pia]a fu-
tures, cele mai tranzac]ionate derivate au
apar]inut sectorului chimic }i celui finan-
ciar.  Derivatele DEAMO s-au remarcat
cu peste 5000 contracte, în propor]ie
covâr}itoare orientate c@tre scaden]a
martie 2007. Din aria remarcatelor nu
puteau lipsi DESIF 2 }i DESIF 5. Pentru
derivatele pe ac]iunile SIF 2 Moldova
s-au încheiat 1891 contracte, 307 pen-
tru decembrie, 1576 pentru martie 2007
}i opt pentru iunie 2007.  DESIF 5 au
fost preferate pentru 1567 contracte. Tot
din sectorul financiar, s-au mai eviden]iat
derivatele pe ac]iunile „B@ncii Transil-
vania”, cu echivalentul a 574.000 ac]iuni
transferate. 
Totalul contractelor futures }i options re-
alizate miercuri, la BMFMS, s-a cifrat la
18.538, cu o valoare de circa 45,7 mil-
ioane RON. Fa]@ de }edin]a anterioar@,
num@rul pozi]iilor deschise a evoluat de

aceast@ dat@ pe sc@dere, diminuându-se
cu 4932 pozi]ii. Cu 6723 contracte
încheiate din 1113 tranzac]ii, derivatele
pe ac]iunile SIF 2 Moldova au revenit
ieri pe prima pozi]ie în ierarhia lichidit@]ii.
DESIF 2 au dobândit o pondere de 37&
din volumul total de transfer aferent
}edin]ei de la mijlocul s@pt@mânii, cele
mai multe contracte îndreptându-se spre
scaden]a martie 2007. Evolu]ia con-
tractelor DESIF 5 le-a asigurat locul se-
cund în clasamentul zilei. Pân@ la
închidere au fost încheiate 5102 con-
tracte DESIF 5 din care 741 pentru  sca-
den]a decembrie 2006, 4345 contracte
cu scaden]a martie 2007 }i doar 16 con-
tracte pentru iunie viitor. DEAMO si-au
men]inut cota bun@ de lichiditate cu
3836 contracte, 88,21& pentru cea de-
a treia lun@ din anul urm@tor. 
Ieri, in jurul orei 12, se încheiaser@ peste
11.000 contracte cu o valoare de circa
29 milioane RON. 

urmare din pagina 1
{i cum vorbim de factori conjuncturali,
vorbim de dificultatea de a garanta
aceea}i conjunctur@ }i în anul viitor. În
mod cu totul ciudat, infla]ia, acest indi-
cator atât de complicat, depinde de ele-
mente foarte simple: pre]urile la pro-
dusele alimentare }i mai ales la produse-
le agricole. Cu pondere mare în struc-
tura consumului, pre]urile mici de anul
acesta la produse agricole – aproape
pre]uri record – au dus atât la sc@derea
infla]iei de facto, cât }i la dispari]ia ex-
pecta]iilor infla]ioniste. Se pare c@ toc-
mai aceste pre]uri sunt reperul dup@ care
se regleaz@ psihologia consumului. Dac@
aceste pre]uri cresc, parc@ trag dup@ ele,
prin raportarea expecta]iilor, toate cele-
lalte pre]uri. A}a s-a întâmplat în 2005,
un an foarte prost pentru agricultur@,
care a tras în sus, ca urmare, toate
pre]urile. 5,7& cre}teri la alimente, aso-
ciate cu un 9,8 la preturile administrate
au f@cut ca serviciile s@ se sperie total
}i s@ creasc@, cu 13 procente, în 2005.
2006, an în care agricultura a contribuit
la cre}terea PIB, a adus deprecierile la
produse agricole, încredere în constan-

ta pre]urilor la servicii }i o pauz@, în final
de an, pentru pre]urile la utilit@]i.
Rezultatul, acest sub 5&. În aceasta
ecua]ie pentru 2007, din nou, anul agri-
col reprezint@ o necunoscut@. E greu de
determinat dac@ va fi de succes, ca }i
2006 sau prost, cu to]i banii europeni
care vor curge spre agricultur@, ca 2005.
Certitudini vin dinspre pre]urile adminis-
trate: calendarul de major@ri, în lucru
zilele acestea, seam@n@ mai mult cu cel
din 2005. A}adar, cre}teri de preturi.
R@mân serviciile, care vor prelua, des-
curajate, pre]urile la utilit@]i, dar vor da,
pân@ la urm@, impulsul final în ceea ce
prive}te evolu]ia infla]iei. De evolu]ia
aceasta, care ]ine din nou mult de
a}tept@ri }i mai pu]in de calcule, va de-
pinde curba descendent@ a infla]iei. {i,
pentru a convinge agen]ii economici c@
pre]urile sunt sub control, c@ nu are rost
s@ se duc@ în sus, c@ stabilitatea pre-
turilor poate fi men]inut@ în ciuda cre}-
terilor de preturi administrate, Banca
Na]ional@ va pune la b@taie totul: pres-
tigiul, priceperea, argumentele, instru-
mentele, dar, nu în ultimul, rând arma
secret@ – euforia integr@rii. Va func]iona?
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Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 

12 ani de burs@ la Sibiu
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Dan SUCIU
Când pre]urile devin prea mici…



Programul Executive-MBA, de 2 ani, orga-
ni-zat de INDE Sibiu – Universitatea
„Lucian Blaga”, Facultatea de {tiin]e
Economice, a constituit o adev@rat@ pro-
vocare. Înv@-]@mânt masteral tip MBA cu
diplom@ francez@, cursuri }i prelegeri cu
profesori de la ASE Bucure}ti,
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu }i
din Fran]a, exigen]e cu totul deosebite,
un înv@]@mânt }i un examen de diplom@
potrivit celor mai înalte exigen]e ale ves-
tului. Dar, s@ m@ refer mai în detaliu: 
- contactul cu un sistem de înv@]@mânt la
nivelul cerin]elor europene, care ne-a de-
monstrat permanen]a }i necesitatea schim-
b@rii, pentru a fi capabili, de pe pozi]ia
pe care o ocup@m, s@ în]elegem mai bine
mediul în care evolu@m, s@ transform@m

evolu]ia iner]ial@ în una de succes;
- un sprijin solid în dezvoltarea personal@,
deoarece mi-a oferit instrumente de lucru
}tiin]ifice bine adaptate la mediul organi-
za]ional }i m-a ajutat s@ abordez mai efi-
cace problemele cu care se confrunt@
organiza]ia în care lucrez, s@ g@sesc un
fundament }tiin]ific deciziilor manageriale
curente }i strategice;
- mi-a creat un sentiment de împlinire, o
viziune de ansamblu asupra aspira]iilor
mele }i mi-a permis s@-mi definesc pro-
priile a}tept@ri viitoare;
- experien]@ special@, efort }i sacrificiu care
merit@, întrucât mi-a deschis mintea în
fa]a valorilor reale ale lumii contempora-
ne }i mi-a conferit încredere în mine
pentru a face fa]@ f@r@ team@ de e}ec pro-
blemelor manageriale.
Bucuria de a fi ajuns la cap@tul drumu-
lui cu succes (n.b. - absolventa a primit la
examenul de diplom@ nota 17, o not@
foarte mare), de a fi acumulat compe-
ten]e noi, m@ determin@ s@-l recomand
tuturor ace-lora care vor s@ se dezvolte
într-un mediu post-academic de excep]ie
- bazat pe un program armonios, alc@tuit
}i sus-]inut de profesori valoro}i - }i
care nu se tem de provoc@ri, care vor s@
se integreze într-o societate dominat@ de
rela]ii interumane }i de vitez@ în dezvol-

La nivelul anului 2006, leul a c$}tigat
20 la sut@ ̂n fa]a dolarului, cel mai bun
nivel din ultimii }ase ani, unul din motive
fiind banii vira]i statului rom$n de c@tre
Erste Bank, ^n urma tranzac]iei privind
privatizarea BCR. “Sunt o mul]ime de
investitori str@ini care vor veni ^n Ro-
m$nia, dup@ aderarea acestei ]@ri la
Uniunea European@”, a declarat Oliver
Kastner, manager ^n cadrul companiei
Deka Investment, din Frankfurt. “Compa-
niile vor dori s@ profite de for]a de
munc@ calificat@. {i, mai ales, ieftin@”, a
ad@ugat Kastner. %n opinia lui Beat
Siegenthaler, strateg ̂n domeniul pie]elor
valutare, la TD Securities din Londra,
cota]ia dolarului ^n raportul cu leul ar
putea ajunge la 2.48 RON, p$n@ la finalul
anului 2007. Rom$nia estimeaz@ c@
intr@rile de capital str@in vor atinge recor-
dul de 8 miliarde de euro, ̂n 2006, fa]@
de doar 5.2 miliarde ^n 2005.
Investi]iile str@ine directe au atins nivelul
de 4.9 miliarde de euro, ̂n primele nou@
luni ale anului, fa]@ de cele 3.7 miliarde,
^n perioada similar@ a anului trecut.

Leul a atins cea mai bun@ cota]ie din
ultimii }ase ani, dup@ ce Germania a rati-
ficat tratatul de aderare al Rom$niei la
Uniunea European@.
%n articolul publicat de IHT, se mai arat@
c@ Rom$nia a renun]at la v$nzarea de
titluri de stat, dup@ ce nevoia de ̂mpru-
muturi a disp@rut, ca urmare a cre}terii
veniturilor bugetare. Nu este trecut@ cu
vederea nici evolu]ia Bursei, fiind evi-
den]iat progresul ^nregistrat de princi-
palul indice al Bursei de Valori Bucure}ti,
care s-a apreciat cu 22.6 la sut@, pe par-
cursul anului 2006. Cu toate acestea, o
serie de manageri de fonduri de investi]ii
sunt de p@rere c@ deficitul de cont curent
pe care Rom$nia ̂ l ̂nregistreaz@, de alt-
fel cel mai mare din regiune, ar putea
periclita cota]ia leului, pe fondul unei
sc@deri a investi]iilor str@ine.
%n plus, cursul de schimb euro/leu, la
finele anului 2006, va depinde de com-
portamentul investitorilor str@ini, care ar
putea decide ^nchiderea unor pozi]ii,
urmate ^ns@, ^n opinia anali}tilor, de
intr@ri de capital str@in ̂n prima parte a
anului 2007.

Economistul-}ef al ING Rom$nia,
Florin Citu, vede moneda na]iona-
l@ supracump@rat@ }i supraapre-
ciat@, anticip$nd o ̂ntoarcere tem-
porar@ a cursului la 3,5 lei euro,
la finele lunii decembrie. „Apre-
cierea din ultima perioad@ a venit
pe fondul c@derii dolarului, care
a determinat investitorii s@ se ori-
enteze spre pie]ele emergente.
La noi, a fost mai agresiv, iar
finalul de an va consemna o de-
preciere temporar@“, a explicat
Citu. Pentru ^nceputul anului
viitor, analistul ING se a}teapt@ la
noi intr@ri de investi]ii de porto-
foliu, modelul fiind ̂nt$lnit ̂n toate
]@rile care au aderat la Uniunea
European@, ^n primele luni dup@
acest moment.

Un nivel de 3,5 lei/euro la finele anului
se reg@se}te }i ̂n prognoza directorului
adjunct al Trezoreriei BCR, Lucian An-
ghel. El anticipeaz@ o depreciere mai
accentuat@, ^n a doua parte a lunii de-
cembrie. „Vor fi ^nchideri de pozi]ii
deschise pe pia]a rom$neasc@.
Istoric, la finele anului, volumul de tran-
zac]ionare este redus, iar orice ̂nchidere
de pozi]ie va influen]a rata de schimb“,
a argumentat trezorierul BCR. Anghel
este de acord c@ ^nceputul de an va
aduce noi fluxuri de capital str@in }i
recomand@ exportatorilor s@ ̂ncheie con-
tracte forward, ̂n ultimele zile din decem-
brie, sau ^n primele }edin]e din 2007.
La r$ndul ei, HVB Bank estimeaz@ pen-
tru sf@r}itul de an, un curs de schimb
^n intervalul 3,47-3,48 lei/euro. „Nu vom
asista dec$t la ̂nchideri par]iale de pozi]ii,
o reducere a riscului, ca un comporta-
ment ^nt$lnit la final de an. Primele zile
din anul 2007 vor readuce ^n prim-plan
v$nz@rile de valut@ }i, deci, reluarea apre-
cierii leului“, a declarat directorul de v@n-
z@ri produse trezorerie la HVB Bank Ro-
mania, Sergiu Puianu. O depreciere mai
puternic@ p$n@ la finalul anului este indi-
cat@ de previziunile Raiffeisen Bank, care
vede euro ̂n ultimele zile de tranzac]ionare,
la peste 3,5 lei. „Nivelul actual este total
nesustenabil, iar sf$r}itul anului va con-
semna, cu siguran]@, un curs mult mai
sus, cel mai probabil peste 3,5 lei/euro.
Aprecierea s-a produs pe baza unor flux-
uri exclusiv speculative, foarte pericu-
loase la o ^ntoarcere a sentimentului,
care poate fi cauzat@ de deficitul mare
al contului curent estimat pentru acest
an“, a ar@tat Ionu] Dumitru, analist la
Raiffeisen Bank Rom$nia.
El crede c@ banca central@ va monito-
riza cu mare aten]ie evolu]ia cursului,
pentru c@ o continuare a aprecierii spo-
re}te riscul unei corec]ii mai ample, cu
efecte mai negative asupra infla]iei, dec$t
aportul dezinfla]ionist al ^nt@ririi leului.
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EVENIMENT 2006

Ileana ILIE

Leul rom$nesc este vedeta valutelor la nivel mondial, dup@ ce, ̂n acest an, a ̂nregistrat cel mai puternic ritm de apreciere
^n raport cu dolarul, se arat@ ^ntr-o analiz@ publicat@ de International Herald Tribune (IHT). Previziunile pentru mo-
neda rom$neasc@ sunt }i ele foarte bune, inerenta aderare la Uniunea European@ urm$nd s@-i ^nt@reasc@ }i mai mult
pozi]ia, prin afluxul de investi]ii str@ine, mai scrie IHT.
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Evolu]ia RON-ului ^n 2006 a fost spectaculoas@
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Banca Na]ional@ a anun]at, s@pt@m$na tre-
cut@, un curs de referin]@ de 3,4301 lei/euro,
nivel situat la mic@ distan]@ de cea mai
redus@ rat@ de schimb din 2006, v@zut@ ^n
ziua precedent@: 3,4295 lei/euro. De aseme-
nea, cursul EUR/RON se g@se}te ^n apro-
pierea minimului ultimilor patru ani, consem-
nat pe 10 august 2005: 3,4022 lei/euro. %n
ceea ce prive}te raportul dintre leu }i mone-
da american@, acesta a atins, pe 4 decembrie,
cel mai sc@zut nivel din ultimii 5 ani: 2,5782
lei/dolar. Volumul total al tranzac]iilor pe pia-
]a valutar@ rom$neasc@ a crescut, de la o
medie zilnic@ de 732 milioane euro, ^n luna
noiembrie, la 858 milioane euro, ^n perioada
29 noiembrie - 7 decembrie.

Zlotul se depreciaz@, 
urmeaz@ leul?


