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Construc]ia noului Vest european

Dan POPESCU

Timp de trei zile

Emil DAVID

NATO se mut@ la
Bucure}ti

„Când vom pleca de la Bucure}ti, vrem ca lumea s@ fie un
loc mai sigur decât înainte de summit“. Speran]a optimist@ exprimat@ de directorul de planificare politic@ la NATO, Jamie Shea,
poate servi drept un motto inspirat la grandioasa reuniune a
Alian]ei Nord-Atlantice pe care o va g@zdui, în premier@, capitala ]@rii noastre, între 2 }i 4 aprilie curent.
Mai sunt câteva zile pân@ atunci }i Bucure}tiul e în fierbere, preg@tit pentru buna desf@}urare a unui eveniment crucial
în istoria }i configura]ia viitoare ale NATO. Toat@ lumea a}teapt@,
de la reuniunea celor 26 de state membre ale Alian]ei, decizii
importante }i un consens care s@ fac@ pe deplin posibil@ adaptarea strategiilor NATO la realit@]ile secolului al XXI-lea.
De ce Bucure}ti 2008? Logic, se poate r@spunde, pentru c@,
dup@ Praga 2002 }i Riga 2006, reuniunea din extremitatea estic@
a NATO din acest an confirm@, de fapt, tendin]a ferm@ }i ambi]ioas@ de a cuceri noi spa]ii }i cât mai multe ]@ri cu putin]@,
pentru a le a}eza sub umbrela stabilit@]ii }i securit@]ii.
LA ACEEA{I MAS~ – CEI MAI PUTERNICI LIDERI AI LUMII.
În mod cert, în istoria sa contemporan@ sau îndep@rtat@, România nu s-a mai bucurat de un privilegiu asem@n@tor. De altfel, însu}i secretarul general al Alian]ei, Jaap de Hoop Scheffer,
nu ezit@ s@ numeasc@ reuniunea de la Bucure}ti „cel mai mare
summit NATO organizat vreodat@“.

O Europ@ sau mai multe Europe?
Ideea ne era deloc nou@. Mai aproape de
timpul de acum, deja ^n 1929, Aristide
Briand a fost tentat s@ arunce pe terenul
dezbaterilor – }i chiar al ac]iunilor practice – bazele unor viitoare „Statele Unite
ale Europei”. Puterea acestora, politic@,
desigur, dar, ^n primul r$nd, economic@
era menit@ s@ echilibreze pe cea a Statelor Unite ale Americii }i pe cea a URSSului. Aristide Briand prezentase Societ@]ii
Na]iunilor, ^n 5 septembrie 1929, proiectul s@u concret de Uniune European@.
Proiectul va primi sprijinul ministrului de

Decebal N. Tod@ri]@
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D@m mai mult dec$t primim

Haga, una din capitalele Beneluxului

Finan]area
înv@]@mântului
superior (III)
dr. Ramona TODERICIU

Daniela Peta}cu
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Pentru a dobândi un caracter nou, orientat spre schimbare, o universitate are, în general, nevoie de resurse financiare sporite }i mai
ales de fonduri de care s@ dispun@ în mod
liber. L@rgirea bazei de finan]are devine o prio-

ritate major@, deoarece, în toat@ lumea, statul
urm@re}te s@ reduc@ procentul din buget alocat finan]@rii institu]iilor de înv@]@mânt superior.
În aceste condi]ii, o preocupare permanent@ a universit@]ilor o reprezint@ dezvoltarea
unor strategii de diversificare a surselor extrabugetare de finan]are, în condi]iile în care analiza curent@ demonstreaz@ c@, num@rul candida]ilor la studii universitare va sc@dea }i c@ studen]ii pl@titori de taxe nu vor mai asigura o
baz@ sustenabil@ de finan]are. Fondurile de cer-

cetare }i consultan]@, parteneriatele cu alte
universit@]i din România }i str@in@tate pot fi
considerate ca esen]iale pentru noua strategie
de diversificare a surselor de finan]are.

continuare ^n pagina 6

Uniunea European@ în 2008

Cre}tere economic@
}i stabilitate financiar@
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Întâlnirea de prim@var@ a }efilor
de stat }i de guvern din statele
membre ale Uniunii Europene, reuni]i la Bruxelles, î}i propune, dup@
cum se stipuleaz@ în Tratatul de la
Maastricht, s@ furnizeze „impulsul
necesar dezvolt@rii” }i „s@ defineasc@ respectivele direc]ii generale de evolu]ie politic@”. Temele
avute în vedere, în aceast@ priLia BALTADOR
m@var@, s-au referit la lansarea
noului ciclu al strategiei reînnoite de la Lisabona pentru
cre}tere economic@ }i ocuparea for]ei de munc@ (20082010), schimb@rile climatice }i energia }i stabilitatea
pie]elor financiare.
Consiliul European se angajeaz@ s@ sus]in@ eforturile
de reform@, prin aplicarea integral@ a programelor na]ionale
}i a liniilor directoare integrate pentru cre}tere economic@
}i ocuparea for]ei de munc@.

Afaceri Externe al Germaniei de atunci,
Gustav Stresemann, }i a devenit apoi baza
a ceea ce s-a numit „Memorandum-ul Briand”
asupra „Uniunii federale europene”, publicat la 1 mai 1930. Gustav Stresemann va
muri, ^ns@, ^n foarte scurt timp, A. Briand
va muri }i el ^n 1932, iar un asemenea
proiect nu a avut, atunci, urm@ri ...
... Sf$r}itul celui de al doilea r@zboi
mondial a relevat ^ns@ unui asemenea
proiect ^ntreaga sa actualitate, doar el p@rea susceptibil s@ redea Vechiului Continent locul meritat ^n concertul na]iunilor
lumii.
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Elemente de componenta a creditelor bancare
tat efectuarea opera]iunii de scontare
(beneficiarul titlului) }i fa]@ de avalist, în cazul titlurilor avalizate.
În conformitate cu prevederile
Legii nr. 58/1934 privind cambia }i
biletul la ordin, modificat@ cu Legea
nr. 83/1994 }i a Normelor Cadru nr.
6/1994 ale B@ncii Na]ionale a României, girantul r@spunde fa]@ de giratar
}i fa]@ de posesorii titlului pentru
acceptarea }i plata titlului, în caz de
neplat@ la scaden]@ din partea debitorului.
Opera]iunea de scontare a titlurilor se va realiza de banc@ prin debitarea contului „credite de scont }i
opera]iuni asimilate” }i creditarea contului curent al clientului cu valoarea
nominal@ a efectelor de comer] scontate. Totodat@, din contul curent al
clientului, se încaseaz@ dobânda (taxa
scontului), care se calculeaz@ astfel:

ec. dr. Daniela PETRA{CU
Din multitudinea de oferte de
credite bancare, agen]ii economici
apeleaz@, cel mai frecvent, la anumite
tipuri de credite. De ce? Care sunt
caracteristicile celor mai uzitate credite, condi]iile de ob]inere }i termenele de acordare (toate aceste reg@sindu-se particularizat în ofertele
b@ncilor comerciale) vor fi prezentate, succint, în continuare:

Creditele „globale de exploatare”
Func]ioneaz@ dup@ sistemul revolving }i se acord@ în limita unui
nivel global de credit, care acoper@
ansamblul nevoilor de exploatare ale
clien]ilor: aprovizion@ri cu materii prime }i materiale, m@rfuri, piese de
schimb, energie, combustibili, cheltuieli cu salariile }i asimilate acestora,
impozite, taxe }i alte cheltuieli aferente perioadei curente, necesare realiz@rii }i finaliz@rii produc]iei de m@rfuri, execut@rii de lucr@ri }i prest@rii
de servicii, care au consum }i desfacere asigurat@ prin contracte }i
comenzi ferme de livrare la intern
sau la export.
Creditele globale de exploatare
se acord@, de regul@, pe o perioad@
de 180 de zile sau de 365 de zile,
cu excep]ia creditelor pentru produse
cu ciclu lung de fabrica]ie.
Periodic, înainte de expirarea
scaden]ei, banca efectueaz@ revizuirea
creditelor pe baza analizei modului
de derulare a creditului, a respect@rii
destina]iei avute în vedere la acordarea acestuia, precum }i a puterii
financiare a împrumutatului dovedit@
prin capacitatea de rambursare la
scaden]@ a creditelor acordate }i plata dobânzilor aferente.
Urmare acestor revizuiri, banca
va putea prelungi, prin acte adi]ionale
la contractele de credit încheiate cu
beneficiarii, creditele globale de exploatare pe noi perioade.

„Linii de credit” (utiliz@ri din
deschideri de credite permanente)
De asemenea, func]ioneaz@ dup@ sistemul revolving, în baza unui contract de credit prin care banca se

angajeaz@ ca, pe o anumit@ perioad@
de timp, s@ împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod frac]ionat, în
func]ie de nevoile acesteia, în limita
unui nivel global de credit, cu condi]ia ca soldul zilnic al angajamentelor s@ nu dep@}easc@ volumul
liniei de credite aprobat. Au posibilitatea prelungirii, în mod repetat, pe
noi perioade de creditare, dac@ sunt
îndeplinite condi]iile stabilite.
Liniile de credite se acord@ pe
termen de 180 de zile, iar în cazul
agen]iilor economici cu un standing
financiar bun, pot fi acordate }i pe
365 de zile.
Volumul liniilor de credit, în cazul credit@rii de ansamblu a activit@]ii
curente, se determin@ în func]ie de
cifra de afaceri }i durata medie de
încasare a clien]ilor.
Utiliz@rile liniilor de credite pot
fi prelungite pe baz@ de act adi]ional
la contractul de împrumut ini]ial, pe
noi perioade de creditare.
Atât în cazul creditelor „globale
de exploatare”, cât }i al „liniilor de
credit”, datorit@ caracterului lor de
tip „revolving”, nu creeaz@ probleme
sub aspectul schimb@rii destina]iei.
Aceast@ problem@ poate fi discutat@
doar la acordarea ini]ial@ – la prima
tragere din credit - se poate aprecia
o eventual@ schimbare a destina]iei
acestuia, deoarece, dup@ tragerea ini]ial@, în func]ie de încas@ri, creditul
este diminuat fiind utilizat ulterior al@turi de sursele proprii ale beneficiarului.

Creditele de scont
Scontul reprezint@ opera]iunea prin
care, în schimbul unui efect de comer] (cambie sau bilet la ordin), banca pune la dispozi]ia posesorului crean]ei, valoarea efectului, mai pu]in agio
(dobânda }i comisioanele aferente),
înainte de scaden]a efectului respectiv.
Cambia este titlul de credit care
pune în leg@tur@ trei persoane }i
anume:
1. tr@g@torul persoan@ fizic@/juridic@
care emite cambia;
2. trasul, persoana indicat@ sau obligat@ de tr@g@tor s@ pl@teasc@ cambia;
3. beneficiarul, persoana în favoarea
c@reia se emite cambia.
Biletul la ordin, potrivit reglement@rilor legale, este un titlu de

credit care pune în leg@tur@ dou@
persoane:
1. tr@g@torul, persoan@ fizic@/juridic@
care emite biletul la ordin;
2. beneficiarul, persoana în favoarea
c@reia a fost emis biletul la ordin. În
cazul biletului la ordin tr@g@torul }i
trasul sunt una }i aceea}i persoan@.
Scontarea este o opera]iune negciabil@, iar atunci când exist@ cele
mai mici dubii asupra certitudinii încas@rii sumei la scaden]@, banca are
dreptul }i obliga]ia de a nu accepta
opera]iunea de scontare.
Conform art. 3, lit.g., din Legea
bancar@ nr. 58/1998, scontul este
asimilat creditului, ca un angajament
de achizi]ionare a unui titlu care încorporeaz@ o crean]@, iar potrivit art.
56 alin.1 din aceea}i lege, toate opera]iunile de credit }i garan]ii trebuie
consemnate în documente contractuale, b@ncile încheie cu beneficiarii
titlurilor, contracte de scont.
Expunerea b@ncii dintr-un credit
de scont este atât fa]@ de tras (debitorul principal), cât }i, pe cale de
regres, fa]@ de clientul care a solici-

Ds = dobânda cuvenit@ b@ncii;
Vn = valoarea nominal@ a titlului
înscris@ la rubrica special rezervat@
pe fa]a titlului;
Dc = nivelul dobânzii aferente creditelor pe termen scurt;
Nz = num@rul zilelor calendaristice
dintre data scont@rii }i ziua scaden]ei
inclusiv.
Creditele de scont, în mod normal, dac@ func]ionarii bancari nu se
abat de la normele de creditare, ar
trebui s@ aib@ un grad minim de risc,
din punct de vedere al ramburs@rii
acestuia, întrucât, în caz de neplat@
la scaden]@, banca, în calitate de giratar, se poate îndrepta, pe cale de
regres, contra oric@ruia dintre obliga]i
}i giran]i, respectiv c@tre cel mai
solvabil dintre ace}tia.
Cu toate acestea, au fost întâlnite cazuri ce au intrat sub inciden]a
Legii 78/2000, situa]ii în care societ@]i constituite în grupuri de firme
(debitor unic), profitând de neglijen]a
func]ionarilor bancari sau chiar cu
complicitatea acestora, s-au scontat

între ele bilete la ordin cu valori mult
peste nivelul rela]iilor comerciale pe
perioade îndelungate de timp, generând fenomenul cunoscut sub denumirea de „credite suveic@”, care au
dus, în cele din urm@, la imposibilitatea recuper@rii de c@tre banc@ a
creditelor acordate.

Creditele pentru facilit@]i de cont
Sunt credite care se acord@ pe
perioade scurte }i foarte scurte de
timp, pân@ la 30 de zile calendaristice, acordate agen]ilor economici care,
din anumite cauze justificate economic, nu pot face temporar fa]@ pl@]ilor.
Sunt credite care se acord@ doar
agen]ilor economici cu standing financiar ridicat }i serviciul datoriei bun.
Creditele pentru facilit@]i de cont
se acord@ pentru acoperirea decalajului intervenit în fluxul de lichidit@]i,
ca urmare a întârzierilor în încasarea
m@rfurilor livrate, lucr@rilor executate
sau serviciilor prestate.
Volumul creditului se stabile}te
în baza analizei încas@rilor medii zilnice din ultimele 3 luni, a posibilit@]ilor elimin@rii cauzelor care au
generat neîncasarea la termen a veniturilor }i previziunii încas@rii crean]elor, pân@ la rambursarea creditului
în termen maxim de 30 de zile.
Nivelul creditului este stabilit în
func]ie de valoarea total@ a m@rfurilor
livrate, lucr@rilor executate sau serviciilor prestate de client pân@ la data
solicit@rii creditului, cu condi]ii certe
de încasare pân@ la expirarea duratei
de creditare, influen]at@ cu obliga]iile
care urmeaz@ a se pl@ti în urm@toarele 30 de zile de la aprobarea
creditului, c@tre salaria]i, bugetul de
stat }i bugetul asigur@rilor sociale,
c@tre banc@ sau alte b@nci (rate scadente }i dobânzi datorate la credite),
c@tre furnizorii de materii prime, energie, gaze naturale etc.
Punctul critic al acestui tip de
credit const@ în garan]ia practicat@,
aceasta fiind constituit@ din cesionarea în favoarea b@ncii a cash
–flow-ului (fluxului de numerar), realizat prin declara]ie la un cabinet
notarial a administratorului agentului
economic creditat.
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Uniunea European@ în 2008

Cre}tere economic@ }i ocupare, ]inte clare pentru combaterea
modific@rilor climatice }i pentru stabilitatea pie]elor financiare

Lia - Alexandra BALTADOR

urmare din pagina 1

Aplicarea Strategiei de la Lisabona a avut ca efecte înregistrarea
unei cre}teri economice de 2,9& în
2007, în timp ce, în ultimii doi ani,
s-au creat peste 6,5 milioane de noi
locuri de munc@. Consiliul European
a lansat, cu aceast@ ocazie, cel de-al
doilea ciclu de trei ani al strategiei
de la Lisabona, pentru perioada 20082010. Acesta trebuie s@ se concentreze asupra realiz@rii obiectivului de
3&, în ceea ce prive}te investi]iile în
cunoa}tere }i inovare, deblocarea poten]ialului de afaceri, în special al IMMurilor, precum }i investi]iile în oameni
}i modernizarea pie]elor muncii.
Un factor-cheie pentru cre}terea
economic@ viitoare este dezvoltarea
deplin@ a poten]ialului de inovare }i
de creativitate al cet@]enilor europeni,
care se bazeaz@ pe cultura }i excelen]a stiin]ific@ european@. Pentru a deveni o economie cu adev@rat modern@ }i competitiv@, bazându-se pe activit@]ile desf@surate în vederea evolu]iei
viitoare a }tiin]ei }i a tehnologiei }i
pe modernizarea universit@]ilor, statele
membre }i Uniunea European@ trebuie s@ elimine obstacolele din calea
liberei circula]ii a cunoa}terii prin crearea unei a „cincea libert@]i” bazate pe:
- consolidarea mobilit@]ii transfrontaliere a cercet@torilor, a studen]ilor, a
oamenilor de stiin]@ }i a personalului didactic universitar;
- asigurarea unei mai mari deschideri
}i competitivit@]i a pie]ei muncii pentru cercet@torii europeni, oferind structuri de carier@ mai bune, o transparen]@ sporit@ }i acordând o aten]ie
mai mare nevoilor familiei;
- continuarea punerii în aplicare a
reformelor din înv@]@mantul superior;
- încurajarea accesului liber la cunoa}-

tere }i a inov@rii deschise;
- stimularea excelen]ei }tiin]ifice;
- lansarea unei noi genera]ii de mijloace de cercetare de talie mondial@;
- promovarea recunoa}terii reciproce
a calific@rilor.
Pia]a unic@ reprezint@ un factor
esen]ial de cre}tere a standardului de
via]@ al cet@]enilor europeni }i a competitivit@]ii Europei în cadrul economiei globalizate. Pentru a îmbun@t@]i
în continuare func]ionarea pie]ei unice,
astfel încât s@ se permit@ mediului
de afaceri }i consumatorilor s@ beneficieze pe deplin de poten]ialul acesteia, trebuie continuate ac]iunile privind eliminarea ultimelor obstacole din
calea celor patru libert@]i: libera circula]ie a persoanelor, bunurilor, serviciilor }i capitalurilor. Trebuie s@ se acorde, de asemenea, aten]ia cuvenit@ dimensiunii sociale }i serviciilor de interes general. Totodat@, se impune intensificarea eforturilor de consolidare a
concuren]ei în industriile de re]ea (energie, comunica]ii electronice) }i s@ se
adopte cadrele de reglementare adecvate. În acest context, trebuie s@ fie
continuate }i accelerate lucr@rile privind interconexiunile.
Transpunerea integral@, consecvent@ }i în timp util a Directivei privind serviciile, care reprezint@ un pas
important în vederea cre@rii unei adev@rate pie]e unice a serviciilor constituie, deasemenea, o prioritate la nivelul UE. În acest sens, este important s@ se îmbun@t@]easc@ func]ionarea „pie]ei unice electronice” prin
instituirea unor solu]ii transfrontaliere
interoperabile privind semn@tura }i
autentificarea electronic@.
Se remarc@ aten]ia deosebit@
acordat@ IMM-urilor, care reprezint@
fundamentul economiei europene }i
au poten]ialul de a contribui în mod
semnificativ la îmbun@t@]irea cre}terii

economice }i a ocup@rii for]ei de
munc@ în Uniunea European@.
În ceea ce prive}te investi]iile în
oameni }i modernizarea pie]ei muncii
se consider@ c@ elementul „educa]ie”
din cadrul triunghiului cunoa}terii
„cercetare - inovare - educa]ie” trebuie consolidat. Oferirea unei educa]ii
de înalt@ calitate }i investi]iile mai
numeroase }i mai eficiente în capitalul uman }i în înv@]area de-a lungul vie]ii reprezint@ condi]ii esen]iale
pentru succesul Europei într-o lume
globalizat@. Aceasta poate intermedia
}i facilita trecerea la o „economie bazat@ pe cunoastere”, poate crea locuri de munc@ mai multe }i mai
bune, reprezentând, totodat@, mijloace eficiente de combatere a inegalit@]ii }i a s@r@ciei. Din acest motiv,
Consiliul European a}teapt@ cu interes propunerea Comisiei pentru o
agend@ social@ re^nnoit@, care ar trebui s@ de]in@ un rol major în consolidarea dimensiunii sociale a Strategiei de la Lisabona, ]inând seama de
noile realit@]i sociale }i de pe pia]a
muncii ale Europei. În acest scop,
flexicuritatea realizeaz@ un echilibru
între flexibilitate }i securitate pe pia]a
muncii }i îi ajut@ atât pe angaja]i, cât
}i pe angajatori, s@ profite de oportunit@]ile pe care le ofer@ globalizarea. Aceast@ agend@ social@ trebuie s@ includ@, de asemenea, chestiuni precum tineretul, educa]ia, migra]ia }i demografia, precum }i dialogul intercultural.
În luna decembrie a anului trecut, Conferin]a de la Bali privind
schimb@rile climatice a marcat un
progres semnificativ }i a lansat un
proces general de negociere la nivel
interna]ional, prezentat în detaliu în
foaia de parcurs de la Bali. UE se
angajeaz@ s@ ^}i p@streze rolul de lider la nivel mondial în ceea ce prive}te schimb@rile climatice. Astfel,
UE se oblig@ s@ reduc@ cu 20&
emisiile de gaze cu efect de ser@, s@
creasc@ cu 20& eficien]a energetic@,
s@ utilizeze în propor]ie de 20&
surse regenerabile de energie, iar
10& din combustibil s@ fie biocombustibil. Pre}edintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a precizat c@ exist@ alte chestiuni majore
strâns legate de problema înc@lzirii
globale: "Pentru mine, cel mai important este s@ se ajung@ la un consens
c@ toate problemele sunt legate între
ele - pia]a intern@ a energiei, securi-

tatea rezervelor energetice }i nevoia
de g@sire a unor surse stabile de
energie }i lupta împotriva înc@lzirii
globale. Nu sunt probleme separate.
Când încerc@m s@ promov@m ideea
energiei din surse care pot fi reînnoite, contribuim }i la ideea g@sirii
unei surse sigure de energie }i, evident, la cea a luptei împotriva înc@lzirii globale", a declarat pre}edintele
Comisiei Europene.
[inând seama de faptul c@ energia }i clima reprezint@ o parte integrant@ a Strategiei de la Lisabona,
acestea vor contribui, de asemenea,
în mod pozitiv, la obiectivele extinse
privind cre}terea economic@ }i ocuparea for]ei de munc@.
Instabilitatea actual@ a eviden]iat
necesitatea consolid@rii cadrului de stabilitate financiar@, prin sporirea supravegherii pruden]iale }i îmbun@t@]irea
instrumentelor de gestionare a crizelor financiare. Consiliul European a
invitat Consiliul ECOFIN s@ pun@ rapid }i deplin în aplicare programul
de lucru convenit în toamna anului
2007. În plus, ar trebui consolidate
sistemele de alert@ timpurie, la nivelul
UE }i la nivel interna]ional, inclusiv prin
consolidarea rolului FMI în supravegherea stabilit@]ii macro-financiare.
În ceea ce prive}te fondurile suverane de investi]ii (FSI), Uniunea Eu-

ropean@ se angajeaz@ s@ promoveze
un mediu de investi]ii global }i deschis, bazat pe libera circula]ie a capitalului }i pe func]ionarea eficient@ a
pie]elor globale de capital. Totu}i,
delimitarea dintre FSI }i alte entit@]i
nu este întotdeauna foarte exact@.
Din acest motiv, se impune o abordare european@ comun@, ]inând seama
de prerogativele na]ionale, în conformitate cu cele cinci principii propuse
de Comisie, }i anume:
- angajamentul fa]@ de un mediu de
investi]ii deschis;
- sprijinirea ac]iunilor aflate în desf@}urare în cadrul FMI }i OCDE;
- utilizarea instrumentelor na]ionale }i
ale Uniunii Europene, dac@ este necesar;
- respectarea obliga]iilor care decurg
din Tratatul CE }i a angajamentelor
interna]ionale;
- propor]ionalitate }i transparen]@.
Sintetizând, liderii europeni au concis
c@ }i eforturile de finalizare si de dezvoltare în profunzime a pie]ei interne
trebuie continuate, în timp ce politicile comunitare trebuie direc]ionate în
sensul asigur@rii stabilit@]ii macroeconomice, al valorific@rii oportunit@]ilor
oferite de globalizare }i al abord@rii
provoc@rilor care apar, inclusiv îmb@tranirea popula]iei, schimb@rile climatice }i energia.
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Construc]ia noului Vest european

Dan POPESCU
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Urm@rit, mai ^nt$i, pe terenul
politic, prin diferite mi}c@ri europene,
precum cea a lui Winston Churchill,
din 1948, viz$nd constituirea unui
Consiliu European, este finalmente pe
terenul economic, al intereselor concrete c@ un asemenea acord a fost
realizat. În fapt, dac@ proiectul lui
Winston Churchill s-a finalizat doar
prin punerea ^n oper@, la Strasbourg,
^n 5 mai 1949, a unui Consiliu al
Europei lipsit de orice mijloc de ac]iune real@, ^n]elegerea s-a putut concretiza mult mai u}or ^n domeniul
economic, ]in$nd seama }i de precedentul at$t de bine reu}it pe care-l
re-prezenta pentru integra]ioni}ti succesul Benelux-ului, ini]ial doar uniune
vamal@ ^ntre Belgia, Olanda }i Luxemburg, care s-a ^nf@ptuit progresiv
^ntre 1944 }i 1958. Impulsul decisiv
^n acest sens – sus]in mai mul]i
istorici economi}ti – a fost dat ^ns@
de c@tre Statele Unite, c$nd acestea
au decis s@ subordoneze creditele
Marshall constituirii, ^n 16 aprilie 1948,
a unei „Organiza]ii Europene de Cooperare Economic@” (O.E.C.E.), practic
„mam@” a altei institu]ii nu numai
europene, de mare succes, anume
„Organiza]ia de Cooperare }i Dezvoltare Economic@” (O.C.D.E). N@scut@
^n 1960, OECE a contribuit ^n bun@
m@sur@ la accelerarea liberaliz@rii
schimburilor, „facilit$nd ^n particular
– cum scria Pierre Thibault – multilateralizarea integral@ a reglement@rilor ^ntre statele membre”. Mai ales

Jean Monnet
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constr$ng$nd produc@torii europeni
s@-}i armonizeze proiectele ca o condi]ie a primirii ajutorului american,
Statele Unite au pus firmele europene ^n situa]ia de a dob$ndi con}tiin]a avantajelor pe care o anume
descentralizare economic@ putea s@
le ofere unor state europene, de fapt
solidare politic }i militar unele cu
altele ^n cadrul deja constituit al
NATO. Ce fel de avantaje? Iat@, pia]@
de consum l@rgit@, apt@ s@ absoarb@
produc]ia de mas@, pe urm@ diminuarea unor pre]uri de revenire, cre}terea profiturilor }.a. Trebuiau, totu}i,
acceptate consecin]ele tehnice ale
actului ca atare, ^n spe]@ ra]ionaliz@rile }i automatiz@rile, cu efecte deloc minore ^n pia]a for]ei de munc@,
apoi consecin]ele financiare, ^n spe]@
cre}terea investi]iilor, apoi consecin]ele structurale, ^n spe]@ concentrarea intreprinderilor prin regruparea
celor mai importante, mai puternice
}i eliminarea altora mai slabe, ^n
sf$r}it consecin]ele sociale, mai ales
privind mobilitatea tehnic@ }i geografic@ a m$inii de lucru }.a.
... {i este meritul de necontestat al Fran]ei }i al ministrului s@u de
externe, Robert Schuman – inspirat
}i sus]inut astfel de c@tre p@rintele
primului program francez de dezvoltare, marele Jean Monnet – de a
fi propus, ^n 9 mai 1950, tocmai
pentru „a pune” un final definitiv
secularului conflict franco-german, de
a fi propus, deci, plasarea ansamblului produc]iei de c@rbune }i o]el a
celor dou@ state amintite sub auspicile unei „Înalte Autorit@]i Comune”. O
„Înalt@ Autoritate Comun@” „^ntr-o organizare deschis@ }i particip@rii unor
alte ]@ri din Europa”. C@rbunele }i
o]elul erau materiale principale atunci – ca }i acum, ^n bun@ parte – pentru reconstruc]ie, pentru construc]ie
}i progres. Primit@ cu entuziasm de
c@tre cancelarul german Konrad Adenauer, care vedea astfel mijlocul de
a asigura m$ntuirea poporului german dup@ debutul, derularea }i finalul, at$t de dramatice, ale celui de
al doilea r@zboi mondial, sus]inut@ cu

Semnarea Tratatului de la Roma - 25 martie, 1957

aceea}i t@rie }i de c@tre un alt democrat cre}tin, respectiv italianul Alcide
de Gasperi, propunerea planului Schuman s-a finalizat foarte rapid ^n constituirea „Comunit@]ii Europene a C@rbunelui }i O]elului” (C.E.C.A). În afar@
de Fran]a, Germania }i Italia, aceast@
institu]ie a ^nglobat, chiar de la originile sale, }i cele trei state ale Benelux-ului care au acceptat s@ semneze, ^n 18 aprilie 1951, tratatul
respectiv de la Paris }i a c@rui intrare
^n vigoare va avea loc un an }i c$teva luni mai t$rziu, ^n 25 iulie 1952.
Se n@scuse, practic, „Europa celor
}ase”. Reu}ita sa s-a impus foarte
repede. În spe]@, ameliorarea general@ a produc]iei de c@rbune }i o]el
pentru cele 6 state membre, edificare
foarte rapid@ a unei puternice si-

Robert Schuman

derurgii italiene, ^n sf$r}it, lucru
foarte important, crearea unei st@ri
de spirit comunitar pentru membrii
„Înaltei Autorit@]i Comune” cu sediul
la Luxemburg, sub pre}edin]ia atent@
}i priceput@ a lui Jean Monnet ...
... Ideea european@ va progresa
evident, nu f@r@ a traversa, adesea,
crize, cum a demonstrat-o e}ecul, ^n
30 august 1954, al Comunit@]ii Defensive Europene (C. E. D.), propus@
de René Plaven }i „vinovat@” pentru foarte numero}i parlamentari francezi (Parlamentul Hexagonului a respins-o) de a permite reconstruirea
unei armate germane, c@reia, ^ns@,
acordurile de la Paris, din 23 octombrie 1954, ^i vor asigura, totu}i, ^nfiin]area.
S-a spus de multe ori, }i pe
bun@ dreptate, c@ respingerea C.E.D.
nu a fost dec$t un „accident de parcurs”. Construc]ia european@ s-a
continuat la Roma, c$nd, ^n 25 martie 1957, s-au constituit alte dou@
Comunit@]i, anume „Comunitatea Economic@ European@” (C.E.E), care a
instituit „Pia]a Comun@” a produselor
agricole }i industriale }i „Comunitatea European@ a Energie Atomice”
– Euratom-ul. Din aceste trei comunit@]i, cea mai dinamic@ s-a dovedit C.E.E.-ul, cu sediul la Bruxelles
}i care, concret, avea ca misiune „de
a promova o dezvoltare economic@ ^n
ansamblul Comunit@]ii, o expansiune
continu@ }i echilibrat@, o stabilitate evident@, o ridicare accelerat@ a nivelului de trai, de asemenea, rela]ii foarte
str$nse ^ntre statele ce o compun”.
Marcat@ }i de o alt@ criz@, generat@ de determinarea Fran]ei de a dori s@
impun@ crearea unei pie]e comune
agricole, nu foarte dorit@, ^ns@, de
partenerii s@i (mai ales de Germania),
mari importatori de produse alimentare ieftine provenind cu prec@dere din
Statele Unite }i ]@rile Lumii a Treia,
evolu]ia “crizei C.E.D. ca atare a relevat, mai ales }i finalmente, - ca urmare
a unor negocieri succesive }i eficiente
– voin]a celor 6 state membre ale
C.E.E. de a evita orice ruptur@ ^ntre
ele, prejudiciabil@, ^n final, fiec@rui

stat ca atare. Progresele realizate
pentru comer]ul intracomunitar, cu
prec@dere dup@ 1958, au fost cu
totul remarcabile }i au contribuit,
prin ele ^nse}i, la expansiunea economic@ }i la ameliorarea nivelului de
via]@ al tuturor, inclusiv al statelor
care s-au al@turat, ulterior, Comunit@]ii respective ... Ideea comunitar@
a triumfat, deci, chiar dac@ progrese
considerabile mai trebuiau ^nc@ realizate ^n domeniul liberei circula]ii a
persoanelor, a capitalurilor, produselor }i serviciilor }i chiar dac@ condi]iile de exploatare ^n transporturi
sau legisla]ia financiar@ }i social@ trebuiau ^nc@ serios armonizate. {i chiar
dac@ crizele monetare de mai t$rziu,
din 1968 }i 1969 – concretizate ^n
sl@birea francului francez pe pie]ele
de schimb, precum }i ^n specula]iile
ce priveau marca german@ (D.M.) –
au condus la o modificare unilateral@
a parit@]ilor monetare (devalorizarea
francului francez cu 12,5& ^n 8
august 1969; reevaluarea D.M. cu
9,29& ^n 24 octombrie acela}i an)
dar }i la instaurarea temporar@ dincolo de Rin a unei D.M. flotant@,
toate acestea ^n mod egal contrare
reglementelor institu]ilor comunitare.
Era, totu}i, un fapt cu multe semnifica]ii de care trebuia, oricum, ]inut
seama. Anume ideea european@ a triumfat, dar a triumfat ^ntr-un cadru
ceva mai ^ngust. S-au exclus, practic
ele ^nsele, din aceast@ „Europ@ a celor
}ase”, ]@rile comuniste, dominate cu
severitate de „puterea ro}ie” moscovit@. {i s-au mai exclus – cel pu]in
o bun@ perioad@ – Marea Britanie }i
alia]ii s@i. Marii Britanii ^i repugnau
aspectele suprana]ionale ale Comunit@]ii europene, fiind ^nc@ valabil@
marea ei influen]@ }i marile ei avantaje pe zone largi ale lumii, care, ^ntr-o anume accep]ie, ^n anume „^mprejur@ri europene” ar fi putut s@ diminueze. {i ^i repugna, ^n plan strict
economic, instituirea unui tarif vamal
exterior comun al Comunit@]ii fa]@ de
alte ]@ri, care ar fi ac]ionat, potrivit
opiniei sale, chiar mai vehement ^n
direc]ia ar@tat@.
(va urma)
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NATO se mut@ la Bucure}ti
Emil DAVID
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Pe lista invita]ilor sunt înscri}i
24 de }efi de stat, 26 de premieri }i
86 de demnitari cu rang de ministru.
Dintre liderii mondiali, nu vor lipsi
George W. Bush, pre}edintele SUA,
Angela Merkel, cancelarul Germaniei,
Gordon Brown, premierul britanic, Nicolas Sarkozy, pre}edintele Fran]ei,
Vladimir Putin, pre}edintele Rusiei. Au
fost, de asemenea, invita]i pre}edintele Ucrainei, Victor Iu}cenko, al Re-

publicii Moldova, Vladimir Voronin, al
Afganistanului, Hamid Karzai. În a
doua parte a reuniunii, vor sosi la
Bucure}ti secretarul general al ONU,
Ban Ki-Moon, împreun@ cu reprezentan]ii la vârf al FMI }i B@ncii Mondiale. Delega]ia american@ va num@ra
aproximativ 1500 de oameni, cea a
Germaniei în jur de 100 de persoane,
cea britanic@-80, iar cea spaniol@-60,
în vreme ce pre}edintele rus va fi
înso]it de cca. 250 persoane. În total,
reuniunea NATO va aduce în Capital@
3000 de delega]i }i 3500 de jur-

nali}ti, la dispozi]ia c@rora se vor afla
460 de limuzine, 440 de autobuze }i
microbuze }i 150 de ma}ini ale
poli]iei. Cazarea oficialilor se va face
în 2951 de camere din 14 hoteluri,
iar pentru servirea mesei }i asisten]a
medical@ s-au mobilizat mai mult de
1000 de persoane în sistemul de
catering, 5 spitale de urgen]@, 15
cabinete medicale, 60 de ambulan]e
}i mai multe elicoptere.
O AGEND~ DE LUCRU SUPERCONCENTRAT~. Mai multe teme majore sunt înscrise pe agenda summitului de la Bucure}ti, între care cea
mai important@ }i poten]ial disputat@
este cea a extinderii Alian]ei spre est
}i a valorific@rii parteneriatelor NATO
pe glob.
Dup@ includerea a 10 foste ]@ri
comuniste sub scutul NATO, Alian]a
se afl@ într-o dilem@ generat@ de
insisten]ele altor state de a fi beneficiarele ader@rii. Croa]ia, Macedonia
}i Albania î}i argumenteaz@ cererile
prin nevoia stabilit@]ii regiunii agitate
a Balcanilor.
„Am considerat întotdeauna aderarea la NATO nu numai ca un mijloc
de a îmbun@t@]i securitatea actual@,
ci }i o ]int@ pentru o dezvoltate pe
termen lung, consolidarea valorilor
democratice }i deschiderea continu@
a societ@]ilor noastre spre regiune }i
mai departe de ea.“ – se arat@ într-o
scrisoare comun@ semnat@ de mini}trii de externe ai celor trei ]@ri. Se
pare îns@ c@, la Bucure}ti, norocul va
surâde numai Croa]iei, celelalte r@mânând în stand-by, pân@ la eliminarea unor disensiuni locale, prin
intensificarea eforturilor diplomatice.
Summitul NATO va trebui, îns@,
s@ adopte o pozi]ie }i fa]@ de cererile
de aderare ale Ucrainei }i Georgiei,
în aceast@ privin]@ lucrurile fiind
complicate de pozi]ia refractar@ a
Moscovei. În acest scop, intensificarea dialogului cu Rusia }i consolidarea cooper@rii dintre NATO }i marele stat de la R@s@rit constituie un
alt punct important pe agenda reuniunii de la Bucure}ti }i explic@ pe

Palatul Parlamentului, locul de desf@}urare al Sumitului NATO

deplin prezen]a la summit a (înc@)
pre}edintelui rus Vladimir Putin. În
plus, conteaz@ }i faptul c@ lupta împotriva terorismului interna]ional }i a
prolifer@rii armelor nucleare se afl@
pe agenda de interes comun a celor
dou@ p@r]i.
În fine, summitul de la Bucure}ti va trebuie s@ g@seasc@ modalit@]ile optime ale consolid@rii colabor@rii dintre NATO }i UE, în virtutea
adev@rului c@ cele dou@ organiza]ii se
confrunt@ cu provoc@ri comune: ap@rarea antirachet@, securitatea energetic@, securizarea grani]elor, ap@rarea împotriva atacurilor cibernetice.
În fa]a acestor pericole mondiale, se
simte într-adev@r nevoia transmiterii
unui mesaj ferm c@ Alian]a NordAtlantic@ este preg@tit@ s@-}i apere
cet@]enii }i s@ preia un rol decisiv în
gestionarea noilor provoc@ri ce ]in de
siguran]@.

To]i observatorii vie]ii politice interna]ionale consider@ azi c@, având
în vedere lec]iile trecutului }i pericolele crescânde ale unei lumi nesigure, liderii mondiali vor realiza consensul dorit astfel ca „dup@ Bucure}ti, s@ avem un alt NATO“.
Va fi cu adev@rat reconfortant
ca istoria s@ consemneze, cândva, c@
tocmai Bucure}tiul a fost momentul
de cotitur@ în evolu]ia }i destinul
NATO. {i dac@ vom avea în plus
norocul ca s@ mai câ}tig@m câte
ceva, oricât de pu]in, m@car pe planul imaginii, din multele întâlniri bilaterale pe care gazdele }i le-au aranjat discret cu „greii lumii“, se va
putea spune c@, pentru România,
summitul NATO a însemnat un dublu
succes. Mai departe, cum spuneam
adesea din acest col] de pagin@, va
depinde de noi pentru c@ norocul ]i-l
mai faci }i singur.

Eveniment

Universitatea din Utrecht - un splendid ora} istoric al Olandei - , institu]ie academic@ unde, ^n anul viitor,
^ntre 4-7 august, va avea loc o nou@
edi]ie a Congresului Mondial de Economie }i Istorie Economic@. %n acest
cadru, spa]iul central }i est-european
va fi reprezentat de o sec]iune cu o
tematic@ incitant@ pentru to]i cercet@torii, anume “Revolu]iile industriale }i globalizarea”, sec]iune condus@ de universitarul Dan Popescu,
de la ULBS.
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Finan]area înv@]@mântului superior (III)

- necesitatea diversific@rii surselor de finan]are menire esen]ial@ satisfacerea nevoilor de
personal calificat pentru serviciile sale”.

Rolul universit@]ilor s-a modificat
îns@ substan]ial în ultimele dou@ decenii,
ele devenind tot mai mult institu]ii orientate spre satisfacerea nevoilor sectoarelor
productive }i ale societ@]ii în general. Odat@
cu aceast@ modificare, „ statul înceteaz@

dr. Ramona TODERICIU

urmare din pagina 1

În prezent, pentru toate universit@]ile
române}ti, indiferent de m@rime sau profil, o problem@ prioritar@ }i vital@ în desf@}urarea activit@]ii este atragerea de fonduri
suplimentare care, al@turi de fondurile alocate de la buget, s@ duc@ la o dezvoltare
continu@ a institu]iei }i la consolidarea pozi]iei pe pia]@ a acesteia.
Constituirea unei baze de finan]are
diversificate într-o universitate presupune
realizarea unui portofoliu de clien]i, pentru
a acoperi cheltuielile în continu@ cre}tere.
Portofoliul extins de surse de finan]are m@re}te libertatea universit@]ilor, spore}te resursele totale }i d@ posibilitatea universit@]ilor
s@ dep@}easc@ constrângerile impuse de
o baz@ unic@ de finan]are.
Etapa actual@ se caracterizeaz@ atât
prin preocuparea deosebit@ a universit@]ilor de a identifica noi surse - surse
alternative - de finan]are pentru a compensa reducerea contribu]iei statului, prin
utilizarea eficient@ a resurselor disponibile
dar }i prin încerc@rile ministerului de a rafina permanent sistemul de repartizare al
aloca]iilor destinate universit@]ilor, de a rafina formulele de finan]are.
Atâta timp cât „misiunea fundamental@ a universit@]ilor caracteristic@ ultimelor
secole, a fost aceea de a forma o elit@
capabil@ s@ „administreze” statul, statul a

acceptat s@ fie singurul finan]ator în condi]iile în care universit@]ile aveau drept

s@ mai fie principalul }i unicul beneficiar
al serviciului public în înv@]@mântul superior }i, deci, principalul }i unicul finan]ator”.
Atragerea de fonduri suplimentare
pentru înv@]@mântul superior românesc
prezint@, în aceast@ etap@, urm@toarele ca-

racteristici esen]iale:

- c@ile de atragere de fonduri sunt specifice fiec@rei universit@]i, iar în cadrul universit@]ii, facult@]ile au preocup@ri }i poten]ial diferit, în func]ie de profiluri }i formele de înv@]@mânt (}tiin]e economice, drept,
socio-psihologic, informatic@, limbi str@ine),
pentru dezvoltarea înv@]@mântului cu tax@;
- atragerea de fonduri reprezint@ o ac]iune
conjugat@ a întregii echipe manageriale de
la nivelul universit@]ii }i al facult@]ilor, rectorul având rolul principal;
- prestigiul universit@]ii }i calitatea înv@]@mântului academic au o importan]@ deosebit@ în atragerea de fonduri.
Pornind de la necesitatea atragerii
de resurse financiare suplimentare în condi]iile diminu@rii contribu]iei statului, David
Warner consider@ c@ fiecare universitate
trebuie s@-}i diversifice sursele de finan]are }i se refer@ cu prec@dere la dezvol-

tarea unor activit@]i „generatoare de venit”.
Fire}te, ne punem întrebarea care sunt,
în cazul universit@]ilor, activit@]ile „generatoare de venit”? Se consider@ c@ sunt aspecte ale „activit@]ilor generatoare de venit”
toate veniturile generate în plus fa]@ de
finan]area asigurat@ de M.Ed.C.: venituri
din cercetare, granturile externe, veniturile
din activit@]i lucrative (din afaceri) proprii
}i taxele de }colarizare }i administrative.
În concep]ia lui David Warner, este
foarte important ca, înainte de a începe

Biblioteca Universit@]ii din Utrecht, Olanda

activit@]i pentru atragerea de resurse extrabugetare, top managementul universit@]i

tar apreciaz@ c@, printre cele mai utilizate

române}ti din cercetarea }tiin]ific@, în ulti-

tizeze c@ cea mai simpl@ - dar nu }i singura - modalitate de a ob]ine resurse este
aceea de a maximiza veniturile din activi-

momentul implement@rii noilor tehnologii
preg@tirea universitar@ general@ reduce
perioada de formare sau reciclare; persoanele educate au o productivitate mai mare,
productivitate ce se transfer@ celorlal]i salaria]i }i genereaz@ efecte pozitive asupra
întregii organiza]ii; societatea în general
(ceea ce justific@ finan]area din fonduri
publice) }i întreprinderile absorb cea mai
mare parte a beneficiilor externe generate
de absolven]ii înv@]@mântul superior; primele }i cele mai importante beneficiare
ale progresului }tiin]ific }i tehnic ce se
realizeaz@, în marea m@sur@, în universit@]i, sunt întreprinderile.
Într-o organiza]ie de stat sau privat@,
exist@ beneficii individuale ale celor cu studii universitare, dincolo de cele atrase prin
apartenen]a la acea organiza]ie dintre care
men]ion@m: valoarea ridicat@ a diplomei
universitare pe pia]a muncii de exemplu,
în ]@rile OCDE, rata de participare pe pia]a
muncii a diploma]ilor universitari este cu
aproximativ 15 procente superioar@ mediei. Rata }omajului este de 4,7& pentru
diploma]ii universitari fa]@ de media de
8,5&, iar salariile diploma]ilor universitari
sunt net superioare fa]@ de cele ale persoanelor cu calificare inferioar@.
Sunt înc@ multe alte beneficii ob]inute de persoanele cu studii superioare,
pe lâng@ cele oferite de pia]a muncii, beneficii economice }i sociale care îns@ sunt
mult mai greu de cuantificat. Realitatea
demonstreaz@, de asemenea, c@ persoanele cu studii superioare sunt mai u}or absorbite de pia]a muncii, se adapteaz@ mult
mai u}or }i mai repede la schimb@ri, câ}tig@ mai mul]i bani }i au un statut social
mai ridicat, factori extrem de importan]i
ast@zi, în noul context economic }i social
din ]ara noastr@.

terminali }i pentru absolven]i }i constituie
sursa poten]ial@ de noi }i importante venituri prin exploatarea propriet@]ii intelectuale create.

modalit@]i de atragere de fonduri supli- mii ani, sunt în cre}tere (se spune c@ o
institu]ie de înv@]@mânt superior f@r@ cers@ se asigure c@ toate activit@]ile de baz@ mentare se num@r@:
sunt administrate corespunz@tor }i func- a. Întreprinderile private care beneficiaz@ cetare nu e o universitate adev@rat@) ele
]ioneaz@ cât mai eficace }i eficient posibil. de asemenea, de serviciile }i produsul fiind esen]iale pentru sprijinirea, înt@rirea
Este esen]ial ca universit@]ile s@ con}tien- umente vin în favoarea acestei afirma]ii: în pred@rii, în special pentru studen]ii din anii
tatea de baz@.

Speciali}tii în management universi-

b. Atragerea de fonduri prin dezvoltarea
cercet@rii }tiin]ifice
Veniturile ob]inute de c@tre universit@]ile

c. Finan]area din sponsoriz@ri

La nivelul universit@]ii române}ti,
sumele ob]inute prin sponsorizare sunt
nesemnificative, datorit@ faptului c@ legisla]ia în vigoare nu încurajeaz@ firmele s@
sponsorizeze ac]iunile culturale }i educative din înv@]@mântul superior românesc.
Conform legii sponsoriz@rii, universitatea
desf@}oar@ activit@]i care intr@ în sfera
ac]iunilor ce pot fi sponsorizate, îns@ finan]atorul trebuie g@sit }i atras în acest
proces, factor care depinde esen]ial de capacitatea universit@]ii de a convinge prin
diverse motiva]ii ob]inerea sprijinului financiar. Este foarte important ca aceste mijloace de atragere a sponsorilor s@ fie clar
definite: cum se realizeaz@ comunicarea,
evenimentul sponsorizat, locul unde are
loc evenimentul, opera]iunea }i momentul
începerii }i finaliz@rii ac]iunii iar mediul în
care opereaz@ universitatea în vederea realiz@rii unor proiecte de sponsorizare nu
trebuie rezumat la agen]ii economici, fiind
necesar@ extinderea }i asupra absolven]ilor
}i asupra comunit@]ilor locale.

d. Finan]area prin proiecte europene

Includerea ]@rii noastre între ]@rile
Comunit@]ii Europene, creaz@ noi posibilit@]i de finan]are a universit@]ilor române}ti. În prezent, în bugetele de venituri
ale universit@]ilor, contribu]ia proiectelor europene reprezint@ un procent redus din
totalul veniturilor. Sursele de finan]are sunt
foarte numeroase }i includ organiza]ii ca:
Fondul European de Dezvoltare Regional@
„Fondul Social European” (în func]ie de
performan]ele economice ale unei regiuni,
cele dou@ pot fi combinate ca fiind Finan]area Obiectivului Universitar).

(va urma)
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Pe final de scaden]@,
pia]a derivatelor se men]ine lichid@

Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS
Pe pia]a Sibex, s@pt@mâna a debutat cu o lichiditate ridicat@, consemnându-se o cre}tere cu 20& a volumului de transfer, comparativ cu }edin]a precedent@. De-a lungul sesiunii, au fost încheiate aproape 16.000
contracte, din 2668 tranzac]ii, valoarea acestora fiind de 46,13 milioane
lei. Strategiile investi]ionale au fost
aplicate pe fondul deprecierilor consistente ale cota]iilor derivatelor pe
ac]iuni, direc]ie care a convenit de]in@torilor de pozi]ii la vânzare. Nu
toat@ pia]a a fost îns@ una „ro}ie”,
remarcându-se cre}terile derivatelor
valutare }i ale unciei de aur. Traseul
descendent nu i-a speriat pe investitori, care au deschis noi pozi]ii futures, pe parcursul zilei, totalul acestora dep@}ind pragul de 66.000 pentru, ca la închidere s@ se fixeze la
64.000. Aceast@ evolu]ie indic@ prezen]a masiv@ a speculatorilor intraday. Conform brokerilor, „}edin]a a
mai eviden]iat tendin]a de reorientare
treptat@ c@tre scaden]a din iunie, dar
}i suflul adus de formatorii de pia]@
pe segmentul valutelor”. Cele mai
lichide derivate au provenit de pe segmentul SIF. În clasamentul zilei, s-au

impus DESIF 5, cu 7834 contracte.
Dintre acestea, 3966 au fost încheiate
pentru scaden]a martie }i 3237 pentru iunie, restul îndreptându-se c@tre
scaden]ele septembrie }i decembrie.
Raportat la pre]uri, s-au înregistrat
sc@deri in corpore. Astfel, pentru martie, DESIF 5 au pierdut 7,51, bani,
fiind cotate la 2,6 lei/ac]iune iar pentru iunie 10,01 bani, ajungând la 3,29
lei/ac]iune. Pentru septembrie }i decembrie DESIF 5 s-au depreciat cu
11,01 }i 13,56 bani, ajungând la 3,46
}i 3,665 lei/ac]iune. Pe locul doi în
top, s-au clasat DESIF 2, cu 7585 contracte. Scaden]ele martie }i iunie s-au
remarcat la capitolul atractivitate, prin
4836 }i 2577 contracte. DESIF 2 martie au închis la 2,6 lei/ac]iune, în
sc@dere cu 5 bani, iar DESIF 2 iunie
la 2,72 lei, în coborâre cu 10 bani.
Segmentul valutar a furnizat locul trei
în top prin derivatele pe cursul leu/
euro cu 150 contracte. Euro a evoluat
la bursa sibian@ în ton direc]ia din
pia]a bancar@ }i a crescut, fiind evaluat pentru martie la 3,7497 lei, în
urcare cu 4,4 bani. O cre}tere de 5,1
bani a fost înregistrat@ }i pentru iunie, euro ajungând la 3,815 lei. În mod
similar, pentru septembrie, s-a putut
observa o cre}tere de 5,58 bani care
a dus valoarea euro la 3,84 lei. Uncia
de aur a fost cotat@ la 1025 dolari
pentru martie, în urcare cu 32 dolari
}i la 1070 dolari pentru iunie, dup@
o apreciere de 52,5 dolari. De remarcat a fost tranzac]ionarea raportului
leu/dolar, moneda american@ fiind
cotat@ pentru martie la 2,415 lei, în
sc@dere cu 0,2 bani.
{edin]a de mar]i s-a încheiat cu
un volum de 11.446 contracte, cu o
valoare de 32,6 milioane de lei. Lichiditatea a atins astfel un nivel bun,
în condi]iile în care volatilitatea cota]iilor a fost una de nivel mediu. De
remarcat a fost faptul c@ participan]ii
în pia]a derivatelor au deschis noi
pozi]ii futures, la închidere totalul ge-

neral ajungând la 66.622, cu circa
2500 noi deschideri peste cel de luni,
majoritatea îndreptate c@tre scaden]a
iunie, existând tendin]a de mutare a
strategiilor pe acest orizont din ce în
ce mai tranzac]ionat, de la o zi la alta.
În ceea ce prive}te direc]ia pre]urilor,
sesiunea a deschis pe verde, sugerând de o zi de aprecieri. De}i, spre
jum@tatea }edin]ei, pre]urile au revenit
pe sc@dere pe unele produse }i scaden]e, cota]iile s-au reîntors, în partea
a doua a orarului, pe plus, astfel c@,
la închidere, imaginea de ansamblu a
fost una pozitiv@ pentru derivatele pe
ac]iuni. În schimb, pentru derivatele
valutare pe cursul leu euro s-a deta}at evolu]ia descendent@ a monedei
unice care, în ton cu evolu]ia din
pia]a bancar@, s-a depreciat }i pe bursa sibian@, unde a fost cotat@ pentru
martie la 3,7351 lei, în sc@dere cu
1,46 bani. Pentru scaden]a iunie euro
a fost cotat la 3,7931 lei, în sc@dere
cu 2,19 bani, iar pentru septembrie la
3,8151 lei, în minus cu 2,49 bani. Pe
segmentul derivatelor ce au ca activ
suport aurul, contractele SIBGOLD au
fost încheiate, pentru martie anul curent, la un pre] de 1005 dolari pe o
uncie, în sc@dere cu 20 dolari. În
zona derivatelor pe ac]iuni, cele mai
lichide produse au provenit din nou din
sectorul financiar. S-au impus DESIF
5, cu 6417 contracte dintre care 4265
pe scaden]a martie }i 2094 pentru
iunie diferen]a pân@ la totalul men]ionat îndreptându-se c@tre termenele
septembrie }i decembrie. Pentru martie DESIF 2 au fost cotate la 2,648
lei/ ac]iune, în cre}tere cu 4,8 bani,
iar pentru iunie la 2,7495 lei/ac]iune,
în urcare cu 2,95 bani. DESIF 5 au
atras 4743 contracte. Cele 2519 contracte DESIF 5 martie a fost încheiate
la pre]uri între 3,105 }i 3,18 lei/
ac]iune, cota]ia fixându-se la 3,1599
lei, în cre}tere cu 2,1 bani. Pentru
iunie DESIF 5 au beneficiat de 1990
contracte, pre]ul de cotare oprindu-

se la de 3,2899 lei. La capitolul elemente atractive, s-a observat }i lichiditatea ridicat@ de pe derivatele petroliere DESNP, care au atras 141
contracte, majoritatea pentru scaden]a de la finalul lunii pentru care o
ac]iune Petrom a fost estimat@ la
0,43 lei, în cre}tere cu 2 bani.
Sesiunea de la mijlocul s@pt@mânii a
adus în prim-plan o cre}tere spectaculoas@ a lichidit@]ii, fiind stabilit un
volum record pe luna în curs. Au
fost încheiate 21.322 de contracte, iar
valoarea a atins }i ea un nivel maxim
ajungând la 60,8 milioane lei. Volatilitatea ridicat@ a fost unul din argumentele contur@rii volumului de transfer care, în compara]ie cu cel de mar]i
a fost cu 86& mai mare. {edin]a a
debutat cu pre]uri pe verde, nota de
optimism datorându-se }i cre}terilor
ample înregistrate de bursele americane în }edin]a de mar]i, dup@ anun]ul FED privind reducerea dobânzii de
referin]@. Traseul ascendent nu a fost
îns@ unul de durat@, pre]urile revenind destul de rapid pe sc@dere, direc]ie care a predominat pân@ la
închidere. Conform tendin]ei resim]ite
înc@ de la începutul s@pt@mânii, num@rul pozi]iilor futures a continuat s@
creasc@ dep@}ind, la un moment dat,
pragul de 70.000. La final, totalul
acestora se ridica la 69.852, cu circa
3500 mai mult fa]@ de nivelul precedent. Investitorii au încheiat tranzac]ii
pe 23 de pie]e, cele mai lichide fiind
DESIF 2 }i DESIF 5. Pe primul loc
s-au aflat DESIF 2 cu 11.672 contracte. Conform unui broker, „cre}terea
exponen]ial@ de lichiditate este reliefat@ cel mai bine de rulajul DESIF
2, pe un singur produs fiind transferat un volum mai mare decât totalul general din ziua precedent@”. Scaden]ei martie i-a revenit o pondere
de 69 & din totalul DESIF 2, derivate
cotate la 2,607 lei/ac]iune, în sc@dere
cu 4,1 bani. DESIF 2 iunie au fost preferate pentru 3403 contracte, cota]ia

de la închidere ajungând la 2,7133
lei/ac]iune, în sc@dere cu 3,62 bani.
Cu peste 9200 de contracte, DESIF 5
au ocupat locul secund. Pentru martie, au fost încheiate 5910 contracte
DESIF 5, la pre]uri între 3,06 }i 3,201
lei/titlu, cota]ia fiind de 3,0861 lei, în
sc@dere cu 6,98 bani. DESIF 5 iunie
au atras 2655 contracte, cota]ia de
3,24 lei/ac]iune conturându-se în urma
unei deprecieri de 4,99 bani. S-au
mai remarcat DESNP, cu 161 contracte, în cazul lor lichiditatea fiind
impulsionat@ de prezenta formatorului de pia]@. O ac]iune SNP a fost
evaluat@, pentru finalul lunii, la 43,4
bani/ac]iune, în urcare cu 0,4 bani.
În aria derivatelor valutare, euro a
fost cotat, pentru scaden]a martie, la
3,7118 lei, în sc@dere cu 2,33 bani
iar pentru iunie la 3,7877 lei, în minus cu 0,54 bani. Pentru septembrie,
moneda european@ a închis în sta]ionare la 3,8151 lei. Uncia de aur a
fost cotat@, pentru martie anul curent, la 970 dolari, în sc@dere cu 35
dolari. Pentru iunie pre]ul se men]ine
peste pragul de 1000 dolari, închizând la 1003 USD, în sc@dere cu 5,5
unit@]i.
Joi, investitorii au tranzac]ionat
pe fondul unor deprecieri consistente,
resim]ite de majoritatea derivatelor S-a
continuat astfel direc]ia de miercuri
alimentat@ }i influen]a de pe pie]ele
externe, mai ales cea din partea bursei americane, care a sc@zut puternic.
Din punctul de vedere al lichidit@]ii,
volumul s-a men]inut la un nivel bun,
pân@ la ora 15,30 activitatea participan]ilor în pia]@ soldându-se cu încheierea a peste 14.100 contracte.
Totalul pozi]iilor futures se ridica, la
aceea}i or@, la circa 72. S-a observat astfel tendin]a de a deschide din
ce în ce mai multe pozi]ii pe scaden]a iunie, fapt care sugereaz@ c@
vom avea parte de o intensitate ridicat@ a transferurilor }i pe acest
orizont investi]ional.

Arad, la ^nceput de secol XX
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D@m mai mult dec$t primim
Ileana ILIE

Atragerea fondurilor europene este, acum, cea mai important@ problem@ a Rom$niei, consider@ Mugur
Is@rescu, guvernatorul B@ncii Na]ionale (BNR), explic$nd c@ dac@ procesul de accesare a banilor nu se
va ^mbun@t@]i, atunci statul va continua s@ fie un contributor net la bugetul UE. Cu alte cuvinte,
Rom$nia contribuie la fondurile europene cu sume mai mari dec$t este ^n stare s@ atrag@, ceea ce reflect@
dezechilibre macroeconomice majore.

Dificult@]ile înt$mpinate în atragerea
acestor fonduri subliniaz@ o serie de alte
disfunc]ionalit@]i, a afirmat, zilele trecute,
guvernatorul Mugur Is@rescu, ^n cadrul
unui seminar pe teme economice. "Ace}ti
bani nu ne sunt da]i, ei trebuie accesa]i,
nu sunt para}uta]i. Accesarea lor, din
experien]a altor state, ajunge la paradox.
Zonele cele mai nevoia}e pot accesa mai
greu fonduri, întruc$t acest proces presupune calificare, administra]ie durabil@",
explic@ Mugur Is@rescu.
Oficialul b@ncii centrale a f@cut o
scurt@ compara]ie între Rom$nia }i alte
state din UE, respectiv Cehia, Polonia,
Ungaria }i Slovacia, privind atragerea de
fonduri, în primul an dup@ aderare. La
un an de la aderarea la Uniunea European@, la noi, gradul de accesare e de
21-22&, din care 32& fonduri structurale }i de coeziune }i numai 3& fonduri pentru agricultur@ }i dezvoltare
rural@, „^n timp ce, ^n anul de aderare,
^n Cehia, a fost de 41&, Polonia 42&,
Slovacia 41&, Ungaria 42&, deci aproximativ dublu“, a observat guvernatorul

b@ncii centrale. Astfel, gradul de accesare din Rom$nia s-a situat la circa
jum@tate din nivelul ]@rilor men]ionate.
Is@rescu a amintit c@ Rom$nia a
avut dreptul la fonduri de 2 miliarde euro
^n 2007, din care a reu}it s@ atrag@ doar
440 milioane euro, respectiv 21& din
suma pus@ la dispozi]ie de Uniunea
European@ }i numai pe un singur domeniu am accesat to]i bani - la fondul european pentru pescuit. „La fondurile totale
pentru agricultur@ }i dezvoltare rural@,
gradul de accesare a fost de numai 3&.
Fondurile de dezvoltare regional@, de}i
au mers cam cu 30&, iar fondul social
cu 31&, arat@ un grad de accesare relativ sc@zut“, a precizat Is@rescu.
De asemenea, guvernatorul BNR a
subliniat c@ Rom$nia a fost singurul stat
care s-a reg@sit ^n pozi]ia de contribuitor
net la bugetul UE. „Accesul la fondurile
structurale nu e unul facil, nu e o organiza]ie nebirocratic@, dar combina]ia dintre birocra]ia noastr@ }i a lor ne poate
fi fatal@“, a mai spus Is@rescu }i a atras
aten]ia c@ celelalte ]@ri au reu}it s@ atrag@
de la UE mai mult dec$t au pl@tit la

bugetul comunitar. „Excep]ie face Rom$nia, unde, din cauza gradului sc@zut
de acces, am fost contributori ne]i, la
noi raportul fiind de - 0,36, ^n vreme ce
la celelalte ]@ri e ^ntre 0,18- 0,38“, a
explicat Is@rescu.
Pentru 2007, Rom$nia a avut dreptul s@ acceseze fonduri europene de 2
miliarde euro (1,7& din PUB), iar ^n
2008 va avea dreptul la 2,9 milioane
euro (2,2& din PIB-ul estimat), ^n 2009
la 4 miliarde euro (2,5& din PIB), ^n
2010 – 4,3 miliarde euro (2,5& din
PIB), in 2011 - 4,5 milioane euro (2,4&
din PIB).
Oficialul BNR a ar@tat c@, la acest
moment, este important ca fondurile s@
fie atrase, nu s@ se discute dac@ alocarea acestora a fost negociat@ corect.
"Mi se pare o a}ezare echilibrat@, r@m$ne
doar problema acces@rii. Dac@ îns@
capacitatea administrativ@ este cea mai
disfunc]ional@, atunci alocarea de 1,1&
(din totalul fondurilor UE - n.r.) este
redus@, dar aceasta este mai degrab@
problema noastr@, dec$t a UE", a spus
Is@rescu.

Guvernatorul a sugerat c@ ar trebui analizate situa]iile Spaniei }i Portugaliei, acestea fiind exemple care ar
trebui luate în considera]ie.
De asemenea, oficialul BNR a
ar@tat c@ printre provoc@rile legate de
absorb]ia fondurilor se num@r@ men]inerea unei cre}teri economice ridicate,
asigurarea cofinan]@rii }i îmbun@t@]irea
capacit@]ii administrative.

O alt@ problem@ la care s-a referit
Is@rescu a fost aceea a situa]iei
terenurilor din Rom$nia, ar@t$nd c@ acestea sunt "pline de murd@rii }i neîngrijite".
"Cel pu]in jum@tate din terenuri sunt
cump@rate din considerente imobiliare }i
nu sunt folosite. M@ întreb, ca finan]ist,
dac@ o dezbatere despre virtu]iile politicii
fiscale va cur@]a terenurile", spus
Is@rescu.
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