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„Nimic nu este mai presus de
om! Dimpotriv@, omul este mai
presus de orice, mai presus chiar
de întregul univers”

Octavian Goga
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[ara d@ în clocot, nemul]umirile sociale erup ca lava unui
vulcan n@b@d@ios, se remaniaz@ guverne, se pr@bu}esc în
uitare vremelnici mini}tri, ar]agul politic a atins cote
paroxistice. Cu ce folos? Tr@im mai bine sau m@car am
câ}tigat ceva speran]e din toate acestea? Mergem c@tre
vreo certitudine? Din nefericire, avem deocamdat@ doar
dou@ certitudini grele cât pietrele de moar@ legate de
picioarele unui înecat: 
1. Recesiunea va bântui România pe un timp nedefinit,
cu tot cortegiul ei de necazuri }i umilin]e. 
2. Unica solu]ie de salvare pe care o îmbr@]i}eaz@ guver-
nan]ii r@mâne austeritatea cl@dit@ }ubred pe nisipurile
mi}c@toare ale unor viitoare noi împrumuturi de la FMI.
Am mai abordat subiectul, dar nu stric@ s@ recapitul@m
succint epopeea îndator@rii crescânde a României deru-
lat@ pe parcursul a mai pu]in de un an }i jum@tate.

Captivi în propria neputin]@

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

%ncepe un nou an universitar

„De nimica alta nu m@ tem f@r@ decât de pâra ascuns@ 
}i de prigoana nemotivat@”

Mihail Kog@lniceanu

Acum, o „a doua gar@”: rela]iile economice cu China. Poate mai pu]in în
Ger mania, dar ceva mai mult în celelalte ]@ri v@zute – Austria, Belgia,
Fran]a, Ungaria – iar cu alte ocazii, dup@ cum am remarcat, foarte mult
în Statele Unite, avem de-a face cu o veritabil@ „expozi]ie” a produselor
„Made in China”, cele mai numeroase sub licen]@. Sub licen]@ sau nu, iat@
c@ încet – încet China s-a transformat într-un fel de „atelier industrial al
lumii”. Întrucâtva de tipul celui din Anglia de dup@ a doua jum@tate a sec-
olului XVIII, dar }i diferit oarecum de acesta. În Anglia era revolu]ia indus-
trial@, se v@deau ini]iative,o remarcabil@ „inteligen]@ industrial@” în expan-
siune, realiz@ri tehnice de seam@, inova]ii, în vreme ce în China avem, cu
prec@dere, de-a face doar cu produc]ie. Suficient îns@ pentru a crea avan-
taje economice importante Chinei, un grad de ocupare insemnat, chiar vital
pentru o popula]ie ce se apropie de 1,5 miliarde de oameni, ceea ce a
presupus }i presupune }i în amonte }i în aval amplificarea calit@]ii
educa]iei, înv@]@rii, comportamentelor, culturii, socialului }.a. 

Odat@ cu intrarea în vi -
goare, la începutul verii,
a Ordonan]ei deUrgen]@
50, clien]ii }i b@ncile s-
au trezit c@ deschid îm -
preun@ o imens@ cutie
a Pandorei. Mai mult
decât s@ reglementeze si-
tua]ia, ordonan]a deschide
o serie de confrunt@ri
din care pierd }i clien]ii
}i b@ncile.

Desigur, ordonan]a are rolul ei, }i o inten]ie
nobil@. Dar de la inten]ii la rezultate …nobile,
distan]a este imens@. Meritul ordonan]ei este
acela c@ a readus în discu]ie o serie de comi-
sioane bancare abuziv aplicate }i din p@cate
pentru b@nci, sunt numeroase asemenea
prevederi care reprezint@ în acest moment prin-
cipala revendicare în procesele pe care clien]ii
le vor avea cu b@nci ca Volksbank România,
poate cea mai expus@ unor asemenea situa]ii. 

Creditele ies din Cutia
Pandorei

Dan POPESCU

Impactul fiscalit@]ii asupra 
agentului economic (I)

Adina-Maria FLE{ER Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Facultatea de {tiin]e Economice
a ULBS la începutul anului 

universitar 2010-2011
Înc@ de la înfiin]are, Facultatea de
{tiin]e Economice din cadrul Uni -
versit@]ii "Lucian Blaga" din Sibiu
}i-a propus o evolu]ie caracteri-
zat@ de noutate, dinamism, rigoare
}i calitate, în deplin@ con cor dan -
]@ cu exigen]ele mediilor universi -
tare din spa]iul na]io nal }i european. 
În acest sens, misiunea Facult@]ii
de {tiin]e Economice va fi
îndeplinit@ }i reu}ita se va insta-
la, dac@: sunt stabilite scopuri
bine definite; sunt identificate
]intele specifice; exist@ aptitudinile
specifice; exist@ preg@tire core-
spunz@toare; se dore}te satisfac-

erea moral@, spiritual@, material@; sunt gestionate core-
spunz@tor, eficient }i eficace resursele; exist@ deschidere
spre nou, spre schimbare; exist@ idei originale }i creatoare;
se r@spânde}te spiritul de armonie }i de interes fa]@ de al]ii; se
utilizeaz@ corespunz@tor tehnici }i metode de organizare, coor-
donare, conducere; procesul de evaluare este obiectiv; exist@
încredere, curaj }i generozitate. continuare ^n pag. 2

prof. univ. dr. 
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Decanul Facult@]ii 

de {tiin]e Economice
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B@trânul continent: probleme }i dezbateri
- unele compara]ii cu România - (II)
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Solilocvii de duminic@
Laguna Beach
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“Istoria Rusiei  882-1996”

Periplu european
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Bucure}ti, sediul Volksbank

Muncitori chinezi - fabric@ de asamblare 
a produselor electronice

Tineri studen]i

Cl@direa FMI - Washington
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urmare din pag.1
Anul universitar 2010 – 2011 se
dore}te a fi o continuare ascendent@
c@tre excelen]@ a tuturor activit@]ilor
din Facultatea de {tiin]e Economice,
]inând seama de o dezvoltare ale
c@rei coordonate s@ fie valoarea,
ini]iativa, stimularea, responsabili-
tatea }i competen]a.
Constituind unul dintre procesele de
baz@ ce se desf@}oar@ în cadrul Fa -
cult@]ii de {tiin]e Economice Sibiu,
procesul de înv@]@mânt trebuie s@ se
realizeze competitiv, corespunz@tor
standardelor de calitate reglementate
la nivel european, permi]ând absol-
ven]ilor no}tri s@ dobândeasc@ recu -
noa}tere academic@ }i profesional@
interna]ional@.
Având ca }i obiective strategice atin-
gerea unui nivel de excelen]@ a
educa]iei universitare }i continuarea
restructur@rii studiilor universitare }i
post-universitare, ac]iunile specifice
noului an universitar vor viza: evalu-
area, reorganizarea }i modernizarea
curriculei universitare, în scopul
deplinei compatibiliz@ri cu standard-
ele }i ofertele educa]ionale europene;
actualizarea periodic@ a programelor
analitice }i a fi}elor disciplinelor în
privin]a tematicii }i bibliografiei, în
concordan]@ cu rezultatele cerce t@ ri -
lor în domeniul considerat; cre}terea
calit@]ii procesului de înv@]@mânt prin
îmbun@t@]irea nivelului }tiin]ific al
cursurilor }i seminariilor, modern-
izarea metodelor de predare }i eval-
uare, îmbun@t@]irea comunic@rii cu
studen]ii, accentul punându-se pe
calitatea preg@tirii }i nu pe cantitatea
de informa]ii; perfec]ionarea profe-
sional@ continu@ a cadrelor didactice,
prin participarea acestora la pro-
grame de tip schimb de experien]@,
profesor invitat, burse, etc.; perfec -
]io narea sistemelor de evaluare a
studen]ilor, cu accent pe activit@]ile
aplicative, de cercetare }i de analiz@
a fenomenelor }i proceselor econom-
ice; consolidarea procesului de eval-
uare a activit@]ii didactice prin extin-
derea sistemului de evaluarea a pro-
cesului de predare de c@tre studen]i;
înt@rirea laturii practice în procesul
didactic }i identificarea formulei opti -
me pentru asigurarea calit@]ii în ac -
tivitatea practic@ a studen]ilor, pentru
a aduce beneficii celor trei p@r]i
implicate: student - firm@ - facultate;
Principala responsabilitate a fiec@rui
cadru didactic din Facultatea de
{tiin]e Economice trebuie s@ fie
proiectarea metodelor }i a mediilor
de înv@]are centrate pe student, cu
mai pu]in accent asupra respons-
abilit@]ii tradi]ionale de a transmite
doar informa]ii. În acest sens, rela]ia
student – cadru didactic, în mediul
academic al Facult@]ii de {tiin]e Eco -
nomice se va baza pe respect reci-
proc autentic }i parteneriat, iar obiec-
tivele comune ale acestui parteneriat
vor fi legate de relevan]a rezultatelor
înv@]@rii pentru dezvoltarea studen]ilor.
Activitatea de cercetare }tiin]ific@ con-
stituie o component@ de baz@ a mis-
iunii Facult@]ii de {tiin]e Economice,

prev@zut@ în planul strategic.
Relansarea activit@]ii de cercetare
}tiin]ific@, programarea cercet@rii, sti -
mularea poten]ialului }i capacit@]ii
cole ctivelor de cercetare, realizarea
cercet@rii, valorificarea cercet@rii,
atragerea }i implicarea în activitatea
de cercetare sunt principalele obiec-
tive strategice ale activit@]ii de cerc-
etare pentru anul universitar 2010 -
2011. Acestea pot fi atinse prin
urm@toarele ac]iuni specifice: ini]ie -
rea }i derularea de c@tre membrii
facult@]ii de teme de cercetare fun-
damental@, aplicativ@ }i interdiscipli-
nar@, în m@sur@ a conduce, prin
rezultatele ob]inute, la cre}terea viz-
ibilit@]ii na]ionale }i interna]ionale;
integrarea personalului didactic, a
studen]ilor, masteranzilor }i doctor-
anzilor în structuri de cercetare de
tip consor]iu pe plan na]ional }i
european, prin participarea în pro -
iecte }i granturi de cercetare; con-
solidarea Centrului de Cercet@ri
Economice al Universit@]ii "Lucian
Blaga" din Sibiu }i desf@}urarea
activit@]ilor de cercetare }tiin]ific@
sub egida acestuia; valorificarea la
maxim a poten]ialului oferit de par-

ticiparea în proiecte de cercetare;
concretizarea cercet@rilor }i disem-
inarea rezultatelor acestora prin
intermediul c@r]ilor, articolelor, studi-
ilor ap@rute în edituri/reviste recu -
nos cute; cooperarea în domeniul cer -
cet@rii }tiin]ifice cu centre de exce-
len]@ din ]ar@ }i str@in@tate; organi-
zarea anual@ a Conferin]ei {tiin]ifice
Interna]ionale a Facult@]ii de {tiin]e
Economice din Sibiu; dezvoltarea
colabor@rii cu Institutele de cercetare
în domeniul economic din ]ar@ }i
str@in@tate; îmbun@t@]irea activit@]ii
cer curilor }tiin]ifice studen]e}ti; sus -
]inerea particip@rii studen]ilor la con-
cursurile }tiin]ifice organizate de
AFER }i mediul de afaceri;

Realizarea succesului la
nivelul Facult@]ii de {tiin]e Econo -
mice din Sibiu nu poate neglija
resursa uman@, motiv pentru care se
impune: dezvoltarea unor raporturi
de munc@ optime, prin repartizarea
pe subsisteme a personalului didac-
tic }i formarea grupurilor de munc@;
recunoa}terea }i evaluarea corespun -
z@toare a caracteristicilor }i talentelor
individuale; existen]a posibilit@]ilor de
manifestare, în a}a fel încât s@ se

ating@ poten]ialul maxim de c@tre
fiecare cadru didactic.
Dezvoltarea programelor de studii }i
a formelor de înv@]@mânt în Facul -
tatea de {tiin]e Economice Sibiu a
condus la cre}terea semnificativ@ a
num@rului de studen]i/masteranzi/ -
doct oranzi. Din acest punct de ved -
e re, vom putea câ}tiga }i vom putea
p@stra un renume numai în condi]iile
în care vom manifesta o grij@, une-
ori personalizat@, pentru stu-
den]ii/masteranzii/doctoranzii no}tri.
În aceast@ direc]ie, ac]iunile vor viza:
cultivarea în rândul studen]i lor/mas -
teranzilor/doctoranzilor a "dorin]ei" de
a înv@]a lucruri noi în domeniul
}tiin]elor economice prin efectuarea
de cursuri/seminarii de calitate du -
blate de o mai bun@ conlucrare
dasc@l - student; activitate didactic@
centrat@ pe student }i nevoile sale
de informare; cunoa}terea }i luarea
în considerare a opiniei stu-
den]ilor/masteranzilor/doctoranzilor
cu privire la modul de desf@}urare a
procesului didactic; integrarea ini]ia -
tivelor studen]e}ti în planurile ope -
ra]ionale ale facult@]ii; sprijinirea ac]iu-
nilor desf@}urate de Clubul Studen ]ilor

Economi}ti; încurajarea particip@rii
studen]ilor/masteranzilor/doctoranz
ilor la manifest@ri }tiin]ifice interne }i
interna]ionale, la concursuri profe-
sionale }i cercuri }tiin]ifice stu-
den]e}ti; sprijinirea structurii de
reprezentare a studen]ilor la nivelul
facult@]ii, prin implicarea activ@ a
reprezentan]ilor în procesul decizion-
al; dezvoltarea infrastructurii infor-
ma]ionale; consiliere pe probleme
profesionale; prezentarea în perma-
nen]@ pe site-ul facult@]ii noastre a
informa]iilor utile pentru desf@}u ra -
rea corespunz@toare a procesului de
înv@]@mânt.
Cu o ofert@ educa]ional@ generoas@,
atractiv@ }i flexibil@, cu o preg@tire
profesional@ de înalt nivel, Facultatea
de {tiin]e Economice din Sibiu poate
s@ r@spund@ cerin]elor actuale }i
viitoare ale economiei în plan
na]ional }i european.
Conducerea Facult@]ii de {tiin]e Eco -
no mice din cadrul Universit@]ii „Lu -
cian Blaga” din Sibiu, ureaz@ stu-
den]ilor, masteranzilor, doctoranzilor,
corpului didactic academic }i corpu-
lui administrativ SUCCES ÎN NOUL
AN UNIVERSITAR 2010-2011.

Facultatea de {tiin]e Economice
Sibiu la începutul anului universitar

2010-2011
prof. univ. dr. Carmen COMANICIU

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu



urmare din pagina 1
În prim@vara anului trecut, când în
sfâr}it recuno}team realitatea crizei
economice, oficializând-o cum s-ar
spune, prima noastr@ grij@ a fost s@
d@m fuga la FMI }i UE ca s@ cer}im
un împrumut chipurile pentru sal-
varea economiei ]@rii. Ne-am l@comit
s@ lu@m 20 de miliarde euro, o
sum@ care la vremea aceea p@rea
mai mult decât suficient@ pentru a
stopa recesiunea }i reporni econo-
mia. A}a ni s-a spus: s@ avem o
centur@ de siguran]@, c@ în rest totul
va fi bine. De atunci tot încas@m la
tran}e din împrumut }i bine tot nu
ne este. Zilele trecute în visteria
României a intrat cea de-a }asea
tran}@ din împrumutul de la FMI
(aproape 1 miliard de euro) }i cea
de-a trei tran}@ din pachetul negoci-
at cu Comisia European@ (1,15 mil-
iarde euro). În total, înc@ 2,15 mil-
iarde euro pentru salvarea României.
În 20 octombrie o nou@ misiune FMI
va veni la Bucure}ti pentru o evalu-
are a acordului stand-by, în vederea
acord@rii ultimei tran}e de împrumut
pe care ar trebui s-o încas@m în
prim@vara anului viitor. {i atunci se
va trage linie sub multitudinea de
tran}e, pentru c@ se fac exact cele
20 de miliarde de euro solicitate }i
ob]inute. Acum afl@m c@ banii
ace}tia nu ne ajung nici pentru pen-
sii }i salarii. Ce-i drept, nimeni nu se
ostene}te s@ ne explice exact, con-
tabilice}te, ce s-a f@cut cu cele 20
de miliarde, de vreme ce, de fapt,
noi nu am rezolvat nici pe departe
criza, ci dimpotriv@, ne adâncim în
ea. Pentru c@ rezultatele îndator@rii
sunt în ansamblu dezastruoase.
Dup@ ce anul trecut economia Ro -
mâniei s-a pr@bu}it cu 7 procente,
estim@rile pe acest an nu sunt cu
nimic mai promi]@toare. Contrac]ia
eco nomic@ va fi de cel pu]in 2 la
sut@, iar deficitul bugetar va cre}te.
Deja datoria public@ a României era
la jum@tatea acestui an de 34,3 la
sut@ din PIB, din care cea mai mare
parte pe termen scurt, trebuind refi-
nan]at@. În acest moment statul ro -
mân are o datorie intern@ care a tre-
cut de 52 miliarde de lei, în cre}tere
de 4,4 ori fa]@ de 2008, }i o dato-
rie extern@ care s-a dublat în ultimii
doi ani }i a ajuns la 87 de miliarde
de euro. Potrivit unui studiu publicat
pe site-ul FMI, în perioada 2009 –
2011 economia României are nevoie
de 163 miliarde de euro pentru aco -
perirea datoriei publice }i a celei pri-
vate. Avem astfel întreaga dimensi-
une a dezastrului financiar cu care
ne confrunt@m }i aproape c@ în]e -
legem de ce 20 de miliarde acordate
de FMI }i UE au reprezentat doar o
pic@tur@ în oceanul neputin]ei noas-
tre. Pân@ s@ diger@m }i ultimele res-
turi ale acestui împrumut, constat@m
c@, pentru viitorul imediat, la un bu -
get de 35 de miliarde euro, am avea
nevoie de înc@ 20 de miliarde doar
pentru a ne acoperi nevoile anuale!
Este prima consecin]@ a împrumu-
turilor pe band@ rulant@ luate de
guvernul Boc, ale c@ror dobânzi }i
rate au ajuns s@ reprezinte o treime
din bugetul din 2011.
În aceste condi]ii, anun]ul oficial al
pre}edintelui B@sescu cu privire la
nevoia încheierii unui nou acord de
împrumut cu FMI în 2011 reprezint@
bomboana pe coliv@ într-o ]ar@ care
a încetat practic s@ mai tr@iasc@ din

ceea ce produce }i în care auto ri t@ -
]ile }i-au ar@tat pe deplin incapacita -
tea de a gestiona singure problemele
pe care le au în propria ograd@.
S@ conduci o ]ar@ cu privirile fl@ -
mânde îndreptate rug@tor c@tre banii
institu]iilor financiare interna]ionale }i
dup@ programe anticriz@ dictate de la
Washington }i Bruxelles – iat@ o
„per forman]@” de neinvidiat a unui
membru al Comunit@]ii Europene
care, cel pu]in declarativ, aspir@ la
standardele acesteia.
În lipsa unei strategii proprii, adec-
vat@ condi]iilor noastre, f@r@ s@ mai
aib@ vreun control asupra economiei
}i sistemului bancar cedate demult
capitalului str@in, guvernul nostru a
c@zut din start în captivitatea solu -
]iilor de criz@ dictate dinafara Ro mâ -
ni ei. Iar „re]etele” prescrise de spri-
jinitorii externi ai României nu au
fost nici de aceast@ dat@ infailibile,
ca de altfel pe tot parcursul tran zi -
]iei. La începutul anului 2009, Fondul
Monetar Interna]ional ne propunea
un pachet de m@suri „clasice” care
vizau ajustarea sectorului financiar }i
monetar în scopul declarat al revig-
or@rii poten]ialului de cre}tere a

economiei. Dar evolu]ia situa]iei eco-
nomice din ]ara noastr@ în a doua
jum@tate a anului 2009 nu a fost nici
pe departe conform prescrip]iilor
venite dinafar@, a}a încât exper]ii FMI
}i UE s-au v@zut nevoi]i s@ aplice
„re]ete îmbun@t@]ite” la începutul
anu lui în curs. Adic@, s@ pun@ un
accent special pe m@surile fiscale, de
austeritate, care chipurile s-ar fi jus-
tificat prin modificarea în r@u a
situa]iei macroeconomice }i întârzier-
ile în aplicarea angajamentelor din
Memorandum. Din p@cate, economia
româneasc@ nu a r@spuns pozitiv nici
la acest „tratament”, Comunicatul
Co misiei Europene din 21 septembrie
a.c. concluzionând c@ „situa]ia a evo -
luat spre mai r@u decât se a}tepta,
în ceea ce prive}te condi]iile eco-
nomice”. Cu alte cuvinte, de}i m@ su -
rile de consolidare fiscal@ impuse
României au fost aplicate „conform
planului”, nu s-au înregistrat efectele
scontate. Dimpotriv@, a}a cum ar@ -
tam, ele au dus la o nou@ contrac]ie
economic@ }i la deteriorarea situa]iei
fiscale a ]@rii. În consecin]@, aceia}i
strategi ai finan]elor interna]ionale }i-
au nuan]at în prezent opiniile asupra

diagnosticului pus economiei româ -
ne}ti, avetizând c@ „pachetul de aus-
teritate fiscal@ va îmbun@t@]i susten-
abilitatea financiar@, pe termen lung,
DOAR ÎN CAZUL (s.n.) când vor fi
prezervate standardele sociale”.
Ce s@ mai în]eleag@ pân@ }i un
pacient docil, cum s-a dovedit a fi
guvernul Boc, din aceast@ ]es@tur@
complicat@ de diagnostice care se
modific@ de la o etap@ la alta? C@,
dup@ ce tocmai se obi}nuise cu
„pilula amar@” a t@ierilor haotice de
venituri, indiferent de pre]ul pl@tit de
români în via]a cea de toate zilele,
acum mai trebuie s@ ia în calcul }i
îmbun@t@]irea standardelor sociale?
{i din ce bani, când resursele inter -
ne lipsesc iar economia na]ional@
este pe butuci? Evident, din noi îm -
prumuturi externe, }i a}a se explic@
„generozitatea” FMI când vine vorba
de foamea nepotolit@ de bani a
României europene.
Numai c@ exist@ }i opinii autorizate
potrivit c@rora aceast@ cale aparent
facil@ nu poate duce decât într-o
fund@tur@. S@ men]ion@m, bun@oar@,
avertismentul sever }i de bun sim] al
Agen]iei Coface România: „Teoretic,

nu ar trebui s@ acces@m aceste fon-
duri, pentru c@ vom cre}te inutil
gradul de îndatorare al ]@rii. Dac@
lu@m înc@ un împrumut, }i mai ales
îl folosim pentru plata pensiilor }i a
salariilor, nu facem decât s@ punem
o presiune mai mare pe bugetul stat-
ului în viitor, pe capacitatea de ram-
bursare. Iar adâncirea datoriilor
guvernamentale ar putea declan}a o
nou@ criz@ financiar@, mai grav@
decât cea pe care o travers@m
acum”.
Spus mai pe de-a dreptul: teme]i-v@
de re]etele }i banii FMI chiar }i atun-
ci când ele v@ sunt prezentate drept
leacuri minune. Pentru a urma acest
sfat, ar trebui îns@ s@ existe o alter-
nativ@. O alternativ@ pe care, person-
al, o caut cu înfrigurare în tot potop-
ul de vorbe }i promisiuni cu care ne
împodobim falimentul. Lipsa acesteia
e mai cumplit@ decât înse}i pro-
por]iile crizei. {i m@ face s@ acord
credit, cu p@rere de r@u, concluziei
tip@rit@ negru pe alb în prestigioasa
revist@ Newsweek: „România fig-
ureaz@ în grupul statelor aflate în
plin proces de a-}i g@si locul în ˂˂
noua lume tribal@˃˃.
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urmare din pagina 1
Ceea ce l-a f@cut pe profesorul
François Godement, de la Institutul
parizian de limbi }i civiliza]ii orien-
tale, pre}edinte al Centrului de studii
asiatice de la „Science Po”, autorul,
printre altele, al unei lucr@ri deosebit
de interesante, „Geopolitica Asiei”, s@
afirme limpede în „Le Monde” c@
marea ]ar@ a Chinei „are obiective
pragmatice concentrate pe bog@]ie }i
putere }i este servit@ (se folose}te,
mai bine zis, n.n.) de un sistem de
mobilizare leninist care a supra vie ]uit
tranzi]iei economice”. Mai scrie
autorul francez: „Economie, politic@
climatic@, non proliferarea nuclearu-
lui, libert@]i: pentru a avea o greu-
tate mai mare, Vechiul Continent tre-
buie s@ reduc@ diferen]ialul s@u de
putere cu Pekinul”.
De altfel, am scris }i eu în mai
multe rânduri despre „Chimerica”, în
spe]@ expresia unei comuniuni de
putere americano – chineze care
poate domina lumea. Desigur, }i în
condi]iile în]elegerilor dintre Washin -
gton }i Moscova. Într-o anume ma -
nier@, China recunoa}te deschis o
astfel de pozi]ie a sa. Liderul Yang
Jiemin scria în acest sens: „Europa
a pierdut al doilea loc în sânul sis-
temului interna]ional, devenind ]inta
reformelor acestuia”. {i mai departe,
din partea unui alt demnitar chinez:
„Lumea se schimb@ foarte repede.
Cum oare Europa se va putea adap-
ta la aceste schimb@ri?” Câteva de -
talii dezvoltate în acest sens de
Godement: „Europa prezint@, desigur,
un loc important pentru China, ea
fiind prima pia]@ a acesteia. Îns@
ac]iunea }i interesele chineze ating
din ce în ce mai aproape interesele
europene, fie c@ ne gândim, de
exemplu, la cre}terea atât de spec-
taculoas@ a puterii Chinei în Africa,
fie c@ ne gândim la impactul psiho-
logic al cump@r@rii de c@tre China, în
iulie 2010, a împrumuturilor spa -
niole. Aceas  ta îns@ nu creaz@
evidenta rela ]ie de dependen]@ mutu-
al@ care exist@, de pild@, între China
}i Statele Unite. În asemenea
condi]ii, a vorbi de un ˂˂G3˃˃ (Statele
Unite, China, Europa) sau de un ˂˂G2
bis˃˃ (China – Europa) pentru a diri-
ja, a conduce autoritar afacerile lumii
relev@ adev@rate visuri”. Dar cum s-
ar putea revigora economia euro-
pean@ în fa]a sfid@rii chineze?
Este limpede c@, din punct de vedere
economic, China are nevoie de pia]a
european@, integrând aici }i necesi-
tatea de a diversifica imensele sale
rezerve de schimb. Apari]ia, dup@
Tratatul de la Lisabona, a unei leg-
isla]ii europene asupra investi]iilor ar
putea reprezenta un levier asupra
economiei chineze ale c@rei grani]e
ar r@m$ne, ^n bun@ parte, închise.
Întreprinderile europene, franceze în
spe]@, mai ales în sectoarele cvasi
monopol sau de rent@ se vor opune,
poate, sosirii investitorilor chinezi,

so sire ce nu poate fi justificat@ de -
cât în termeni de concesii reciproce.
Proprietatea “încruci}at@” pentru
întreprinderi din sectoare cheie poate
reprezenta un mijloc, dar, în acest
sens, cum se scrie, „China trebuie
s@ se îndep@rteze de na]ionalismul
economic”. {i înc@, ca un exemplu.
Politica climatic@ a Europei – pe un
plan esen]ial acum – „trebuie re -
vizuit@. Cum s@ continu@m un ajutor
care a permis Chinei s@ construiasc@
campioni na]ionali în vreme ce va
trebui s@ cre@m interdependen]e?
Trebuie, fire}te, s@ ne servim de
costurile reduse de produc]ie chine -
ze pentru a revolu]iona produc]ia de
energie alternativ@ în Europa.
Respectul propriet@]ii intelectuale }i
al brevetelor reprezint@ cheia coop-
er@rii viitoare între China }i Europa”.
...Desigur, limbajul este ales cu grij@.
Îns@ nu pu]ine semne de întrebare
se v@desc limpede. {i cam totul se
concentreaz@ în direc]ia a ceea ce a

devenit aproape o axiom@: economia
european@ trebuie s@ se preg@teasc@
mai bine, mai ales pe produc]ie, în
diversele sale ipostaze, pentru a face
mai bine fa]@ deja concuren]ei
chineze. În economie nu se fac
cadouri, de regul@ – de re gul@ deci,
}i pe termen lung – profitul „se
duce” spre cel mai bine pre g@tit din
toate punctele de vedere. Dar –
aproape exclusiv pe termen scurt –
uneori }i spre cel mai iscusit în a
ocoli o serie de dificult@]i, în a face
impresie }i a l@sa impresii nu întot-
deauna în concordan]@ cu realitatea.
Sunt confrunt@ri acerbe între veri-
tabili gigan]i ai diploma]iei econom-
ice }i vie]ii economice ca atare.
Unde ne situ@m noi pe o asemenea
hart@? Cu o industrie }i economie
care aproape – aproape, zic – c@ nu
exist@, pe care am reu}it s@ le dis-
trugem pas cu pas, nu atât din igno-
ran]@ cât prin corup]ie, cu o for]@
productiv@ efectiv jenant@ în pofida

unor excep]ii notabile, cu o agricul-
tur@ care aproape c@ nici de subzis-
ten]@ nu mai este, practic pe ici pe
colo dac@ nu pe nic@ieri. {i nici nu
pricepem prea bine – sau nu vrem
asta, m@ refer la deciden]i - c@
marele ciclu economic cu pre c@dere
dereglementat, aproape c@ }i-a con-
sumat poten]ialit@]ile înc@ cu 10 –
15 ani în urm@, v@dindu-se esen ]iale
reglement@rile „inteligente”, }i na]io -
nale }i interna]ionale. Nu cred c@
putem deveni o economie exclusiv
de specula]ie: nu avem for ]a, nu
avem mecanismele, nu avem cu ce,
nu avem cum. Produc]ia s-a v@dit }i
se va v@di }i pe mai departe impor-
tant@, pentru noi ca }i pentru al]ii.
Aduce venituri, pl@te}te impo zite,
creaz@ locuri de munc@, pl@ te}te
salarii, etc. Desigur c@ nu neap@rat
cei care au „terminat-o” mai ales în
propriul beneficiu ar trebui s@ se
ocupe de revigorarea ei, de inte-
grarea ei pe „marile lan]uri econom-

ice” ale lumii, ci al]ii, mai corec]i,
mai bine inten]iona]i }i cu „savoir
faire” în domeniu. Ce te faci îns@
când „fotoliile de orchestr@” sunt
]inute cu din]ii, în locul unei vie]i “cu
pachete” preferându-se, normal, o
via]@ în palate? Investi]ii? De unde,
când bani au fost }i sunt consuma]i
ineficient social }i mai ales pentru
mul]umirea clientelei politice? 
S@ tai din venituri este u}or, se pare
c@ nu trebuie s@ fi prea de}tept }i
priceput. S@ construie}ti îns@, s@
asiguri dezvoltare, cre}tere econom-
ic@ în condi]iile deloc u}oare de
ast@zi, este cu mult mai greu }i nu
la îndemâna oricui. Trebuie s@ fim,
totu}i, optimi}ti... S@ urm@m, pe c$t
se poate, exemplul Chinei care, cum
scrie profesorul Godement „este mai
pu]in izolat@ pe scena interna]ional@
în raport cu Europa. Exemple
recente: drepturile omului sau polit-
ica de lupt@ împotriva supraînc@lzirii
climatice.     continuare ^n pag. 5
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B@trânul continent: probleme }i dezbateri
- unele compara]ii cu România - (II) 
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urmare din pagina 4
Greu tatea real@ a Bruxelles-ului este
important@. Dar pragmatismul Pekin -
gului, conjugat cu ardenta sete
chinez@ de putere }i bog@]ie, este ade-
sea mai eficace decât vocea diluat@ a
unei Europe al c@rei model apare frag-
ilizat”.
...Alte câteva detalii ale voiajului? În
”Gare de Monparnasse”, de la Paris,
am remarcat, pentru prima oar@, mo -
to ciclete taxi, legale, oficiale. Pentru
cei gr@bi]i, motarzii taximetri}ti se pot
strecura mult mai u}or în circula]ia
auto deloc facil@ }i foarte complicat@
a zonei stradale a marilor bulevarde
pariziene, a Parisului. La Saint –
Malo, aceea}i splendid@ a}e zare, cu o
plimbare de circa 45 de minute pe
malul M@rii Mânecii, ca s@ ajungi în
„Cetate”. Iar „Cetatea”? Minunat@ pre-
cum mereu, cu frumuse]i de edificii
}i arhitectonice care ]i se dezvelesc la
tot pasul, cu bistrouri }i restaurante
cochete, mi }unând de turi}ti }i
îndemnând la visare... de aici a ple-
cat primul spre Canada Jacques
Cartier. Viteazul }i inteligentul naviga-
tor – pirat Robert Surcouf tot aici î}i
avea „baza”, iar peste c$]iva zeci de
metri de mare se afl@ celebrul castel
în care marele Chateaubriand reflecta
ad$nc, ^n manier@ literar@, la lumea
care ne înconjoar@. La Lille, o
func]ional@ pasarel@ între cele dou@
g@ri, una care prime}te de regul@
trenurile de Bruxelles, iar cealalt@ din
care pleac@ TGV-urile spre Paris }i
întreaga Fran]@. Din nou, aici, luxoase
dar deosebit de func]ionale bou-

tiques-uri, bistrouri, restaurante, etc.
Sunt elemente care disting deja sec-

olul XXI de cel anterior. La Viena,
aceea}i mare afluen]@ de turi}ti, dar

a dis p@rut tradi]ionalul restaurant
„Hayden” din stânga frumoasei bis-

erici cu acela}i nume, înlocuit cu un
magazin cu specific chinezesc. De,
criza, o anume ofensiv@, }.a. Punctul
„0” al frumoasei capitale austriece }i
al lunuia dintre cele mai frumoase
ora}e din Europa este domul „Sf.
{tefan”, cu toate func]ionalit@]ile tur-
istice pe care le are în jur. Aici
mânc@m, celebrul „wiener schnitzel”,
cu un pahar de vin ro}u de bun@ cal-
itate, pe o teras@ de unde urm@rim
cu pl@cere, pe la 3 – 4 – 5 dup@
amiaza „defila rea” “toute Vienne”,
euro peni, austrieci, americani, etc.
Am mai re]inut }i minunatul Granville
la grani]a dintre Bretania }i Nor -
mandia, pandant cu Mont - Saint –
Michel, ora}, prin  tre altele, cu o isto-
rie viteaz@, dens@, garnizoane, ca z@r -
mi. Pân@ spre 1870 aici era încar-
tiruit faimosul regiment de infanterie
„2-ième de ligne”, cel ai c@rui solda]i
l-au întâmpinat în forma]ie de lupt@
pe Napoleon abia debarcat }i venind
din insula Elba, iar la vederea mare-
lui om au l@sat armele jos strigând
din r@runchi „Vive L'Empereur”. {i,
prin tre altele, m@iestria pe care Napo -
leon Bona parte a conferit-o Fran]ei
este, iat@, o calitate care rezist@ în
timp. Oamenii au }tiut }i }tiu s@ apre-
cieze pe cine trebuie... În sfâr}it, dar
deloc în ultimul rând, frumoasele
ora}e ale Germaniei, Munchen,
Frankfurt, Mann heim, am stat mai
pu]in, dar remarcând statui ale unor
oameni mari la tot pasul... Cu un tren
expres de noapte plec@m seara din
Viena, ajungând diminea]a la Media},
suficient pentru a ne da seama c@
trebuie cur@]ate foarte serios arealele
c@ii ferate româ ne}ti...

Dan POPESCU

Profesorul englez Paul Dukes,
de la King’s College old Aber -
deen, public@ ^n Rom$nia, ^n
editura ALL }i ^n traducerea
lui Gabriel Tudor, remarcabila
lu crare - compendiu “Istoria
Ru siei (882 - 1996)”, dup@ a
treia edi]ie. Un volum despre
care Niall Ferguson scria ^n
“Daily Mail” c@ reprezint@ “O
excelent@ introducere pentru o
viziune mai larg@”. O carte ce
merit@ tot interesul, trec$nd sub
lupa examin@rilor riguroase
evolu]ia at$t de zbuciumat@ a
marelui nostru vecin de la
r@s@rit care, p$na la a deveni
imperiu, a fost el ^n su}i aproa-
pe componenta unui alt im -
periu. “Plin@ de fapte, aceast@
carte ^}i propune s@ ofere o
descriere nep@rti nitoa re a in -
terpret@rilor istorio gra fice ac -
tuale, baz$ndu-se pe o bo  gat@
bibliografie”, scrie }i Robin
Milner - Gulland ^n “Guar   dian”.
O lucrare pe care o re co man-
d@m tuturor citi torilor re vis tei
noastre }i nu numai.

Dan Popescu

Dan POPESCU

B@trânul continent: probleme }i dezbateri
- unele compara]ii cu România - (II) 

Istoria Rusiei

Periplu european

Mont-Saint-Michel

Catedrala Sf. Vasile - Moscova
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“Contabilitatea este una dintre cele
mai sublime crea]ii ale spiritului
omenesc pe care fiecare bun gospo-
dar ar trebui s@ o foloseasc@ în gos-
pod@ria sa.”

Johann W. Goethe

”Impozitarea este mai mult decât
jumulirea unei gâ}te. Adic@ este arta
de a ob]ine cel mai mare num@r de
pene cu cel mai mic num@r de
]ipete.”

Robert Dole

“Impozitele, pân@ la urm@, sunt coti-
za]iile pe care le pl@tim pentru privi -
legiul de a fi membrii unei societ@]i
organizate.” Franklin D. Roosevelt

În decursul ultimilor ani, pe plan
mondial }i local exist@ tendin]a de a
armoniza sistemul contabil cu fiscali-
tatea, având scopul de a diminua
inadecv@rile ce apar între aceste dou@
sisteme, inadecv@ri ce conduc deseori
la interpret@ri eronate ale modalit@]ilor
de aplicare a normelor fiscale în plan-
ul individual al agentului economic.
Apartenen]a României la pia]a unic@
european@ implic@, de asemenea, }i
practici de armonizare în mai multe
domenii de interes general, printre
care se num@r@ }i cel fiscal. În prin-
cipal, armonizarea fiscal@ este cau -
zat@ de necesitatea ca sistemele fis-
cale nationale s@ nu aduc@ atingere
celor patru libert@]i înscrise în Tra -
tatul privind constituirea Comunit@]ii
Europene: libera circula]ie a m@r -
furilor; libera circula]ie a serviciilor;
libera circula]ie a persoanelor }i lib-
era circula]ie a capitalurilor.
Desf@}urarea normal@ a activit@]ii
economico-sociale necesit@ conduc-
erea de ansamblu a economiei, coor-
donarea }i sincronizarea proceselor
economico-sociale, în condi]iile
accen tu@rii complexit@]ii }i diversit@]ii
acestor procese }i a multiplic@rii
interdependen]elor dintre ele.
Caracteristic economiei de pia]@, stat-
ul este prezent atât în via]a poli tic@,
cât }i în via]a economic@ }i so cial@,
având drept rol principal, asigurarea
bunurilor }i serviciilor publice. Buna
desf@}urare a activit@]ii, continua dez-
voltare a domeniului social-cultural
(înv@]@mânt, s@n@tate, cultur@, ap@ -
rare na]ional@, ordine public@ etc.),
func]ionarea normal@ a admi nistra]iei
publice, dezvoltarea acti vit@]ii din sec-
torul economic (cercetare }tiin]ific@,
comunica]ie, tran sporturi etc.), im -
plic@ o cre}tere }i diversificare a
nevoilor de finan ]are ale statului. 
Economia de pia]@ nu permite inter-
ven]ia statului în sectorul privat prin
intermediul m@surilor administrative.
Conform cerin]elor politicii econom-
ice, financiare, monetare, statul uti-
lizeaz@ pârghii economico-financiare
cu scopul de a influen]a activitatea
agen]ilor economici. Totalitatea pâr -
ghiilor constituie sistemul fiscal care
ofer@ posibilitatea statului de a-}i sat-
isface cerin]ele de interes general sau
local, dar }i conducerea activit@]ii
economice }i sociale.
Evolu]ia prezent@ a sistemelor con-
tabile, legat@ de globalizarea econo -
miilor, este angrenat@ într-un proces

de adaptare la cerin]ele evolu]iei }i
prin prisma rela]iilor contabilitate –
fiscalitate. Conform studiului reali -
t@]ilor nemijlocite, fiscalitatea î}i are
o dinamica proprie în contextul eco-
nomico-social, macro- }i micro- eco-
nomic. Politicile fiscale devin tot mai
mult o „matematic@ vie”, în care totul
porne}te de la ra]iunea de a armoni -
za interesele personale cu cele so -
ciale pe calea impozitelor, care tre-
buie stabilite pe baz@ de principii
clare }i s@n@toase de echitate fiscal@,
economic@ }i social@. Totodat@, fis-
calitatea poate fi privit@ ca }i o art@
a ra]iunii economice, sociale }i poli -
tice, deoarece în stabilirea, percepe -
rea }i eviden]a impozitelor nu exist@
tipare sau prototipuri care s@ se
aplice în orice ]ar@; chiar }i în ace -
la}i teritoriu strategia fiscal@ se
schimb@ frecvent.
În practica economiei na]ionale,
adaptarea fiscalit@]ii la cerin]ele pre -
zen tului se realizeaz@, în mare m@ -
sur@, prin aplicarea prevederilor nou -
lui Cod Fiscal. Armoniz@rile sistemu-
lui fiscal cu contabilitatea firmei con -
verg spre elaborarea unei meto dologii
contabile de reprezentare cât mai
fidel@ a realit@]ii întreprinderii, con -
fruntat@ cu fenomene infla]io niste,
prin care s@ se atenueze }i s@ se
elimine reprezentarea contabil@ denat-
urat@ a realit@]ii. Delimitarea obli -
ga]iilor fiscale ale societ@]ii comer-
ciale trebuie f@cut@ în strâns@ concor-
dan]@ cu parametrii }i criteriile de
gestiune a fiec@rei firme. Printre obiec-
tivele contabilit@]ii se înscrie }i re -
flectarea drepturilor }i a obliga]iilor
persoanelor fizice }i juridice, în ex -
presie valoric@, ceea ce constituie esen-
]a abord@rii juridice a patrimoniului,
aflat@ între fiscalitate }i contabilitate.
Într-un context mai larg, conectarea
sistemelor fiscale la cele contabile se
poate realiza prin solu]ii alternative,

care vizeaz@ mediul pie]ei }i cerin]ele
de echilibrare. În domeniul fiscal,
armoniz@rile se refer@ la impozitele
care pot intra sub inciden]a echili-
br@rilor }i nivelul pân@ la care se pot
realiza echilibr@ri. 
În întreprinderi, decizia privind
conect@rile conectivitate – fiscalitate
este puternic influen]at@ de preocu-
parea managerilor pentru cre}terea
randamentului investi]iilor }i pentru
reducerea costurilor. 
Referitor la gradul de armonizare a
raportului fiscalitate – contabilitate, în
plan global macro-economic, este
amin tit@, adeseori, sintagma „armo-
nizarea nu înseamn@ uniformizare”.
Pentru evitarea distorsiunilor privind
localizarea sediului social }i a
tendin]ei de folosire incorect@ a con-
tabilit@]ii întreprinderii cu subunit@]i în
mai multe regiuni geografice, so lu]ia
este de impozitare a profitului global
al întreprinderii. O astfel de abordare
ar limita evaziunea fiscal@ }i ar obliga
autorit@]ile fiscale s@ coopereze mai
bine }i s@ adopte un sistem comun
privind impozitarea dividendelor. 
Pân@ în prezent, încerc@rile de uni-
formizare a cotelor la TVA sau de
aliniere a accizelor la un nivel minim
nu au avut sor]i de izbând@, dat fiind
faptul c@ acestea sunt folosite }i ca
pârghii statale de echilibrare bugetar@. 
În condi]iile globaliz@rii, pia]a unic@
favorizeaz@ manifestarea liberalismului
economic, care promoveaz@ armo -
nizarea prin intermediul pie]ei. Adep]ii
acestei strategii î}i promoveaz@ op -
]iunea prin faptul c@ o anumit@ con -
curen]@ }i tip de econo mie reclam@
}i impune un sistem fiscal-financiar
la nivel comunitar, sus]inut econom-
ic }i performant în competi]ia cu alte
pie]e integrate. 
Exper]ii în domeniul economico-finan -
ciar apreciaz@ c@ deciziile fiscale
trebuie s@ r@mân@ apanajul auto -

rit@]ilor na]ionale, iar o m@sur@ adop-
tat@ într-o ]ar@ care-}i dovede}te efi-
cacitatea trebuie analizat@, adaptat@ }i
generalizat@ în celelalte ]@ri. Refor -
mele fiscale trebuie concepute astfel
încât s@ reflecte }i cerin]a armo-
niz@rilor fiscale printr-un compromis
rezonabil între suveranitatea na]ional@
}i dezideratul elimin@rii barierelor fis-
cale care impieteaz@ asupra func]io -
n@rii normale a pie]ei unice. 
Se identific@ trei posibilit@]i: con-
tabilitatea este influen]at@ de fiscal-
itate, cu diferite grade de inter-
ven]ie; contabilitatea este independ-
ent@ de fiscalitate sau contabilitatea
influen]eaz@ fiscalitatea.
Printre factorii esen]iali care influ-
en]eaz@ raportul contabilitate – fiscal-
itate se remarc@: sistemul politic }i
eco nomic, sistemul legislativ, siste -
mul predominant de finan]are al so -
cie t@]ilor, profesia contabil@ }i evo -
lu]iile ei în timp etc. În prezent, se
recu noa}te dependen]a fiscalitate –
contabilitate }i cerin]a analizei per-
spectivelor armoniz@rii, în ideea cre} -
terii rolului activ al informa]iei finan-
ciar-contabile în luarea deciziilor. 
Dintotdeauna, pentru contabilitate a
existat problema concilierii sale cu
fiscalitatea. Cauza acestei probleme a
fost generat@ de neîn]elegerile dintre
principiile contabile subordonate ima -
ginii fidele asupra patrimoniului }i
principiile fiscale de impunere ale
întreprinderii. 
Influen]ele contabilit@]ii asupra drep-
tului fiscal reies din faptul c@ fiscul
a fost nevoit s@ g@seasc@ reguli de
evaluare, de delimitare în timp, de
amortizare, pentru m@surarea mate riei
impozabile. Modelul german dezvolt@
principiul congruen]ei dintre contabil-
itate }i fiscalitate, care are ca obiec-
tiv crearea unui cadru necesar pentru
ca opera]iunile întreprinderii s@ fie
tratate în acela}i mod atât în con-

tabilitate, cât }i în fiscalitate. Acest
principiu simplific@ sarcina adminis-
tra]iei fiscale, pe de o parte, }i
u}ureaz@ sarcina întreprinderii la
întocmirea declara]iilor fiscale, pe de
alt@ parte. Principiul înseamn@ c@
regulile }i principiile contabile sunt
obligatorii din punct de vedere fiscal;
totu}i exist@ }i unele tratamente fis-
cale diferite de regulile contabile.
Modelul german de rela]ie dintre
contabilitate }i fiscalitate se reg@ se}te
cu nuan]e particulare }i în alte ]@ri
precum Elve]ia, ]@rile scandinave,
Belgia, Fran]a, Japonia. În descrierea
contabilit@]ii }i fiscalit@]ii din aceste
]@ri se aprecia c@ fiscalitatea este cea
care impune mai multe reguli în
rela]ia ei cu contabilitatea. 
La polul opus în ceea ce prive}te
rela]ia dintre contabilitate }i fiscali-
tate, modelul anglo-saxon caracter-
izeaz@ „deconectarea contabilit@]ii de
fiscalitate”, care nu neag@ leg@turile
dintre cele dou@, ci subliniaz@ fap-
tul c@ înregistr@rile în contabilitate
nu sunt influen]ate de regulile fis-
cale }i consecin]ele fiscale ale
op]iunilor fiscale sunt minime.
Regulile de determinare a veniturilor
sunt identice }i calculul beneficiului
impozabil se efectueaz@ tot pe baza
rezultatului contabil. 
În situa]ia ipotetic@ în care se com-
par@ conturile anuale a dou@ între-
prinderi identice situate fiecare în ]@ri
din grupurile men]ionate, se constat@
diferen]e semnificative atât în ceea
ce prive}te rezultatul, cât }i raportul
capitaluri proprii/datorii, nivelul
provizioanelor, valoarea contabil@
net@ a imobiliz@rilor. Aceste diferen]e
sunt datorate referen]ialelor contabile
cu norme distincte, dar }i particular-
it@]ilor în leg@tur@ cu rela]iile
contabilitate – fiscalitate, pre cum }i
normelor juridice distincte.

(va urma)

Adina-Maria FLE{ER

Impactul fiscalit@]ii asupra agentului economic (I)
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urmare din pag.1
Aceste comisioane care în perioada
de boom economic treceau neobser-
vate dor acum, iar b@ncile evident nu
vor s@ recunoasc@ aplicarea lor la
limita legii. Dar ordonan]a nu con-
damn@ acele prevederi ci le readuce
în discu]ie, ele putând fi eliminate pe
baza unei legisla]ii bancare }i de
protec]ie a consumatorului deja exis-
tente. Ce face ordonan]a este s@
elimine comisioanele de rambursare
anticipat@ }i de s@ expun@ „transpar-
ent” formula de calcul a dobânzii
pentru credite. Dou@ chestiuni care
aproape aduc mai mult@ b@taie de
cap decât beneficii. S@ le lu@m pe
rând. Comisionul de returnare antic-
ipat@ a fost introdus pentru ca banca
s@ poate avea o predictibilitate mai
bun@ a veniturilor sale }i este desig-
ur o prevedere flagrant contraintu-
itiv@, mai nou chiar abuziv@. Dar
eliminarea lui este mai mult o
chestiune teoretic@ decât practic@. În
actualul context num@rul celor care
ar fi putut s@ fac@ aceste pl@]i antic-
ipate tinde spre zero }i asta din cel
pu]in trei motive. În primul rând c@
avem o sc@dere net@ a veniturilor, iar
în al doilea rând, a activelor. Dac@
pentru un credit imobilar, o cas@ era
evaluat@ acum trei ani la o anumit@
sum@, acum aceast@ evaluare este cu
cel pu]in 30&  mai mic@, din cauza

evolu]iei pie]ei imobilare. Cu venituri
mai mici, cu active mai slab cotate,
}i cu o marj@ de împrumut mai mic@
raportat la nivelul salariului (acum 3
ani se putea ajunge la rate de pân@
la 70& din salariu) este imposibil de
g@sit un credit în condi]ii mai bune
la aceea}i sum@ }i foarte greu pen-
tru sume cu 10 – 20& mai mici. Ca
urmare, returnarea anticipat@ este în
acest moment un caz excep]ional iar
Autoritatea pentru Protec]ia con-
sumatorului }i Consiliul Concuren]ei
se pot felicita c@ au rezolvat pentru
o chestiune de principiu, nu pentru
una practic@, pentru creditele vechi. 
Cea de-a doua chestiune, a „trans-
parentiz@rii” formulei de calcul este
în schimb, pentru prea multe cazuri,
p@guboas@ la propriu. Transpa ren -
tizarea presupune trecerea obligatoriu
la referin]e clare de genul dobânzilor
calculate pe pie]e locale în cazul leu-
lui }i interna]ionale în cazul celorlalte
valute (euribor, libor) în calcularea
dobânzii. Pâna acum b@ncile aveau
propria lor dobânda de referin]@
(care curpindea în anumite formule
dobânzile respective). La aceast@
referin]@ se aduag@ marja b@ncii, mai
mare sau mai mic@ în func]ie de
tipul creditului, activele debitorului,
dar }i contextul economic  - sau alt-
fel spus – riscul de ]ar@ în care
banca respectiv@ opera. Cum riscul
de ]ar@ pentru România a fost }i
r@mâne ridicat, orice am spune,

dobânzile au fost mereu mult mai
mari decât cele din str@in@tate
indiferent de bonitatea clien]ilor. La
toate acestea se mai ad@ugau o serie
de comisioane mai mult sau mai
pu]in în litera legii. De multe ori,
aceste comisioane mai temperau
marja b@ncii sau riscul de ]ar@ }i
dac@ acum, spun b@ncile, se elimin@
aceste comisioane iar dobânda con-
tractului de credit trebuie s@ r@mân@
aceea}i, vor pierde bani. Par]ial
b@ncile au dreptate }i asta în ceea ce
prive}te contractele de credit de con-
sum. Aici este marea problem@ cu
atât mai mult cu cât pe aceste tipuri
de contracte apar marile restan]e
pentru b@nci, lucru pe care b@ncile
nu îl vor tolera. Urmeaz@ evident o
contrareac]ie a b@ncilor care vor
solicita daune statului pentru inter-
ven]ia administrativ@ asupra
dobânzilor negociate între p@r]i. Cum
se va solda juridic aceast@ revendi-
care, r@mâne de v@zut.
Dar dac@ pierd bani pe creditele de
consum, vor câ}tiga pe cele imobil-
iare. E drept, nu în urm@torii doi ani,
dar pentru creditele pe durat@ lung@
câ}tigul este cert odat@ cu introduc-
erea referin]ei în euribor. Aceast@
dobând@ este aproape de minimul
istoric în acest moment }i odat@ cu
îmbun@t@]irea contextului economic
nu are cum s@ evolueze altfel decât
în sus. Sigur, este o chestiune de
ani, dar aceste contracte de  credit

au majoaritate de la zece ani în sus.
O cre}tere a dobânzilor cu cel pu]in
2- 3 procente în urm@torii 5 – 10 ani
e mai mult decât probabil@. Şi atun-
ci, pentru beneficiarii de credite
ipotecare- imobiliare, ce s-a ob]inut
în afara unei „transprarentiz@ri” mai
mult sau mai pu]in utile? Faptul c@

b@ncile au permis înghe]area
dobânzilor la actualul nivel este sin-
gurul gest corect din aceast@
perioad@. În rest, confuzie prea mult@
}i de partea b@ncilor, }i a clien]ilor,
}i a statului care a intervenit cam
nepreg@tit într-o chestiune mai com-
plicat@ decât pare la prima vedere.

Dan SUCIU

Creditele ies din Cutia Pandorei
Bucure}ti - Sediul Guvernului

Timp de trei zile, între 21 }i 24 sep-
tembrie a.c., a avut loc la Bucure}ti,
Conferin]a "Diaspora în cercetarea
}tiin]ific@ }i înv@]@mântul superior din
România” (edi]ia a II-a), aflat@ sub
înaltul patronaj al Pre}edin]iei Româ -
niei }i organizat@ de c@tre Mi nis terul
Educa]iei, Cercet@rii, Tine re tului }i
Sportului, în colaborare cu Autoritatea
Na]ional@ pentru Cerce tare {tiin]ific@
(ANCS), Academia Ro mân@, Consiliul
Na]ional al Cercet@rii {tiin]ifice din
Înv@]@mântul Superior (CNCSIS),
Unitatea Executiv@ pentru Finan]area
Înv@]@mântului Superior }i a Cercet@rii
{tiin]ifice Universitare (UEFISCSU),
precum }i alte agen]ii de finan]are a
cercet@rii. Subsem na tul am fost invitat
s@ particip la acest eveniment în
calitate de absol vent de studii post-
universitare în str@in@tate }i de cadru
didactic cu preocup@ri }i contacte aca-
demice în afara ]@rii. Conferin]a s-a
adresat, cu prec@dere, profesorilor }i
cerce t@to rilor români de la Universit@]i
de pres tigiu din lume (fiind, astfel,
acoperite geografic, spa]iile european
}i nord-american), cu scopul de a

oferi posibilitatea comu nit@]ii }tiin]ifice
na]io nale de cercetare s@ î}i prezinte
realiz@rile, precum }i de a crea
premisele pentru punerea bazelor }i
pentru extinderea a c$t mai multe
parteneriate }tiin]ifice între centrele
româ ne}ti }i interna]ionale de cerc-
etare. De asemenea, s-au conturat noi
oportunit@]i de colaborare pentru par-
ticiparea în proiecte europene }i bi
sau multilaterale între institute, univer-
sit@]i }i firme din diverse ]@ri, struc-
turate pe baza competen]elor }i intere-
selor comune cu cercet@torii români

din Diaspora.
Conferin]a s-a desf@}urat pe sec]iuni.
Personal, am participat la Work shopul
exploratoriu g@zduit de Facultatea de
Sociologie a Universit@]ii din Bucu -
re}ti, prilej cu care s-au adus în
discu]ie }i dezb@tut -de c@tre cei
prezen]i, câteva zeci de persoane,
majoritatea sosite din str@in@tate-, pro -
bleme legate de câmpul }tiin]elor
socio-umane }i de necesitatea de a se
crea parteneriate trans-disciplinare,
precum }i trans-na]ionale. Cea de-a
treia zi a întâlnirii Diasporei de la

Bucure}ti s-a desf@}urat la Palatul Par-
lamentului }i i-a avut, drept invita]i
speciali, pe dl. Daniel Petru FUNERIU,
Ministrul Educa]iei, Cercet@rii,
Tineretului }i Sportului, acad. Ionel
HAIDUC, pre}edintele Academiei Ro -
mâ ne, prof. Drago} CIUPARU, pre }e -
dintele Autorit@]ii Na]ionale pentru
Cercetare {tiin]ific@, prof. dr. ing. Ioan
DUMITRACHE, pre}edintele Con siliului
Na]ional al Cercet@rii {tiin ]ifice din
Înv@]@mântul Superior, prof. dr. ing.
Adrian CURAJ, director general al
Unit@]ii Executive pentru Finan]area

Înv@]@mântului Superior, Cercet@rii,
Dezvolt@rii }i Inov@rii etc. Cu aceast@
ocazie, s-a încercat atingerea unor
probleme importante ale înv@]@ mân -
tului superior românesc }i ale cer -
cet@rii }tiin]ifice din România, domenii
aflate, de mul]i ani, într-o profund@
criz@ }i transformare. S-a dat, tot
acum, citire unui document strategic,
intitulat "Doctoratul în Scoli de
excelen]@. Evaluarea calit@]ii cer cet@rii
în Universit@]i }i cre}terea vizibilit@]ii
prin publicare }tiin]ifica", ela borat de
c@tre un Comitet de exper]i la nivel
na]ional, cu impact asupra întregului
sistem universitar din România (ter-
men de finalizare: sept. 2011).
Documentul cuprinde, între altele,
acele criterii fundamentale de evaluare
a performan]ei în cercetare a Uni -
versit@]ilor, pe domenii specifice. Se
dore}te, a}adar, o ierarhizare a
Universit@]ilor în func]ie de activitatea
de cercetare desf@}urat@ la nivelul
Facult@]ilor }i departamentelor, pe di -
ferite domenii de cercetare. Finan]area
Universit@]ilor va depinde, într-o bun@
m@sur@, de rezultatele }i calitatea pro-
fesorilor }i cercet@torilor lor, de medi-
ul de cercetare }tiin]ific, de re -
cunoa}terea cer cet@rilor în comuni-
tatea academic@, în plan na]ional, dar
mai ales interna]ional, de resursele
atrase prin cer cetare, etc. Cercet@rile
din Uni versit@]i vor fi, astfel, clasificate
în func]ie de o seam@ de criterii }i
indicatori, în trei mari categorii: de
nivel interna]ional de vârf, de nivel
interna]ional, de nivel na]ional }i, în
sfâr }it, de nivel sau importan]@ local@. 

dr. Dan-Alexandru POPESCU

Conferin]a "Diaspora în Cercetarea {tiin]ific@ 
}i Înv@]@mântul Superior din România"

21-24 Septembrie 2010, Bucure}ti (ed. a II-a)

Conferin]a - Bucuresti



ART~             ECONOMIE VINERI 1 OCTOMBRIE 20108

c m
y b

c m
y b

c m
y b

c m
y b

Articolele ap@rute în revist@ exprim@
punctele de vedere ale autorilor, care

pot fi diferite de cele ale redac]iei.

Colegiul de
redac]ie

Redactor }ef coordonator:
DAN POPESCUDAN POPESCU

EUGEN IORD~NESCUIORD~NESCU
EMIL DAVIDDAVID

editor
GRUPUL DE PRES~ 

CONTINENT

CAMERA DE COMER[, 

INDUSTRIE {I AGRICULTUR~ 

A JUDE[ULUI SIBIU
NOBLESSE SRL

ISSN 1841-0707 
Tel. 0269/21.81.33, 
fax. 0269/21.01.02,

e-mail rondul@rdslink.ro

Pentru a putea parcurge dis-
tan]ele foarte mari dintre ora}ele cal-
iforniene, dar de fapt din întreaga
Americ@, ceea ce reprezint@ o mare
problem@ vital@ a popula]iei acestei
]@ri, americanii pragmatici din fire,
pentru a surmonta dificult@]ile legate
de aceast@  situa]ie, au  rezolvat-o
cât se poate de simplu.

Au construit drumuri bune, în
general autostr@zi (freeway-iuri) po -
duri, viaducte, locuri de odihn@ }i re -
laxare (restarea), multe puncte de
aprovizionare cu lubrifian]i }i alte
lucruri necesare c@l@toriei, ma}ini ro -
buste, elegante, de vitez@, o legisla]ie
rutier@ coerent@, exigent@, supl@ }i
permisiv@, petru a facilita cet@ ]enilor
posibilitatea de a ob]ine permisul de
conducere rapid }i u}or, f@r@ a face
concesii la disciplina de condus.

Printre altele, mai mult ca titlu in -
formativ, pentru a te prezenta la exa-
men nu este obligatoriu s@ urmezi o
scoal@ de }oferi. Apoi, te po]i pre -
zenta la examen cu ma}ina proprie
cu condi]ia s@ fie asigurat@ total (tip
CASCO) }i cel mai important lucru,
examinatorii nu sunt din poli]ie. 

DMW (Department Motor Wehicle)
care se ocup@ printre altele }i cu
ob]inerea permisului auto, este o in -
stitu]ie civil@ care are ca scop prin-
cipal s@ asigure posibilitatea cet@ ]e ni -
lor de a ob]ine permisul rapid }i f@r@
s@ fie stress-ati de „epole]ii” poli]iei.

Pentru mine, ob]inerea carnetului
de conducere auto constituia un
deziderat greu de realizat având în
vedere c@ nu cuno}team bine limba
englez@, nu aveam bani s@ pl@tesc o
}colarizare, }i nici nu aveam ma}in@
pe care s@ înv@]. Dincolo de aceste

neajunsuri, aveam mereu memorie,
odi seia pe care trebuia s@ o parcur-
gi în România comunist@ pentru  a
ob ]ine permisul de conducere auto.
Umilin]ele }i mitoc@niile pe care mi -
li]ienii examinatori le administrau can-
dida]ilor nu pot fi descrise în cuvin -
te, oricât talent scriitoricesc ai avea.

În primul an, veniturile noastre
nu ne-au permis s@ achizi]ion@m o
ma}in@, chiar }i second hand.
Parcurgeam zilnic 10-15 km. pe jos
pentru a putea vedea ceva din
minun@]iile Californiei. Erau pl@cut
chiar }i recomandat perpedes, dar de
multe ori era obositor. Autobuzele ne
costau cam 10 dolari pe zi, bani pe
care nu-i aveam întotdeauna.

Am întâlnit câ]iva sibieni de mare
omenie, cu care ne-am împrietenit
imediat }i care în timpul lor liber
extrem de dr@muit, ne duceau cu
ma}inile lor, pe unde aveau ei

pl@cere sau interes. Nu refuzam nici
un fel de ofert@.

În al doilea an am putut, din pu]i-
nele noastre economii realizate cu
destule priva]iuni, s@ cump@r@m o ma-
}in@ de ocazie de la o românc@ bo -
gat@ care ne-a îndr@git mult. În semn
de pritenie ne-a cerut un pre] modic,
700 de dolari. Era un Ford Granada,
6 cilindri în V. de 3000 cmc. O
ma}in@ mare, spa]ioas@ elegant@ }i
foarte puternic@, dezvolta 300 C.P. 

Aceast@ realizare m-a ambi]ionat s@
m@ apuc de înv@]at }oferie. Datorit@
prietenilor, români, care deveniser@ mul]i
la num@r, }i care m@ înv@]au fiecare
ceea vedeau c@ îmi lipse}te, am reu -
}it într-un timp record de trei s@p -
t@mâni, s@ înv@] subtilit@]ile conduc-
erii unui „ tanc” de mare for]@, pen-
tru a face fa]@ pe drumurile extrem
de aglomerate ale Los Angeles-ului.
La acea vreme în acest uria} mega-

lopolis erau înscrise în circula]ie
peste 20 de milioane de ma}ini. 

O facilitate creat@ de autorit@]ile
americane pentru cei care vor s@ se
prezinte la examenul de conducere
auto, ceea ce la noi nu cred c@ se
va realiza înc@ mult timp, consta în
faptul  c@ înscrierea  }i programarea
la examen se putea face telefonic }i,
în sfâr}it, „ cirea}a de pe tort”,
puteai s@ optezi pentru limba în care
doreai s@ sus]ii examenul teoretic. 

Timpul în care se poate realiza
ob]inerea permisului auto este de
aproximativ 2 ore, inclusiv cu
înmânarea carnetului dup@ reu}ita la
proba practic@. Acest lucru s-a petre-
cut }i cu persoana mea. Dup@  prac-
tic@ de condus câteva luni pe str@zi
l@turalnice, mai pu]in aglomerate, am
trecut la conducerea pe freeway-iuri.
Era o mare pl@cere }i mult mai u}or
s@ circuli pe astfel de drumuri, care

la  vremea anilor 90 ai secolului 2o
prefa]au circla]ia mileniului trei.  Pe
San Diego freeway, (4o5) care avea
8 benzi pe sens, se putea circula
f@r@ probleme sute de mile cu vitez@
constant@ de 70 mile pe or@ ac -
]ionând „ pilotul  robot” .

Pe aceasta autostrad@ deseori
mergeam la Laguna Beach un or@}el
de circa 30.000 de locuitori, splen-
did@ sta]iune de odihn@, situat@  în
sudul L. A. –lui, cunoscut@ pentru
cele mai frumoase plaje }i hoteluri,
magazinele cele mai diverse }i mai
excentrice. Este ora}ul arti}tilor plas-
tici. Anual aici are loc un târg inter-
na]ional de art@  cu lucr@ri ce se
execut@ la vedere, precum }i un
spectacol unic în lume cu tablouri
celebre din arta universal@ realizate
cu actori care devin personajele ta -
bloului. Mai multe despre acestea, în
num@rul viitor.           (va urma)

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~

1 octombrie 1949. Proclamarea de c@tre Mao Tse-Tung a Republicii Populare Chineze

Însemn@rile unui pictor. Despre AMERICA - Laguna Beach 
Imagini din Laguna Beach - L. A.


