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În secolul XIX, Europa a înv@]at lumea
s@ produc@. În secolul XX, Statele
Unite au înv@]at lumea s@ consume.
Iar dac@ China va fi cea care va dirija
lumea în secolul XXI, ea o va înv@]a
s@ supravie]uiasc@”
Jonathan Watts
Juang Lisha

anul 2 vineri,

Bucure}ti, 27 octombrie 2006

PUNCTUL
PE EUROPA

COMUNICAT DE PRES~

Acordul PECA faciliteaz@ accesul
echipamentelor sub presiune

Modific@ri în aria firmelor

Salariatul,
„valoare ad@ugat@” (II)
Dan POPESCU

Întreprinderea „trebuie s@ devin@ un loc de toleran]@,
de respect, stimulativ pentru construc]ia de sine, un loc
de pl@cere intens@”
Mihaly Czikszentmihaly
A atrage profesioni}ti competen]i }i talenta]i, devine, totu}i, mai pu]in important decât reu}ita p@str@rii lor, particip@rii la progresul lor, garant@rii
unui anume echilibru psihologic personal. Ceea ce înseamn@ sacralizarea
unor no]iuni pe care decenii de „management mecanicist” le marginalizase:
recuno}tin]@, autonomie, ini]iativ@, implicare. Este limpede c@ „fericirea” ca
atare a salaria]ilor în sânul întreprinderii se ridic@, ast@zi, la statutul de „partener oficial al competitivit@]ii”. O idee cvasiprovocatoare, pentru unii, dar din
ce în ce mai mult evocat@ în studiile asupra condi]iilor de munc@. Chiar
patronii, scrie Marc Boujnah, devin din ce în ce mai con}tien]i, astfel: „Cu
treizeci de ani în urm@, fericirea era în familie, la prieteni, în sentimentul progresului social. Chestiunea fericirii în exerci]iul salariatului se exprima pu]in.
Acum, îns@, aceste tematici sunt idisociabile reu}itei întreprinderii sau firmei }i garante ale unei organiz@ri f@r@ disfunc]ionalit@]i”.
Civiliza]ia occidental@, disipat@ într-un larg registru }i pe zone întinse, ar trebui s@ fie prima care s@ sugereze c@ „a munci, a lucra” înseamn@ altceva decât
un mod de aservire, c@ o fiin]@ uman@ în general poate s@ doreasc@ s@ munceasc@ deoarece acest lucru îi aduce satisfac]ii }i nu neap@rat pentru c@ este
obligat din punct de vedere financiar s@ o fac@. De unde, o propensiune în
cre}tere, de a gândi c@ munca noastr@ poate }i trebuie s@ ne fac@ ferici]i.
O frumoas@ teorie pe hârtie, dar dificil de a o aplica. A urm@ri binele propriu al angaja]ilor }i echipelor lor, dincolo de aspectul material, înseamn@,
pentru corpul patronal, înainte de toate, a defini noi mijloace pentru a
reduce absenteismul, demotivarea }i „emigrarea” salaria]ilor din firme. A putea conta pe salaria]i „bine” }i în corpul lor }i în capul lor, devine, iat@, un
factor cheie de succes, se afirm@ adesea în institutele de cercet@ri de
resort din Fran]a.
Este adev@rat, trebuie corect constituite mijloacele de comunicare, obiectivele activit@]ii, spiritul ei, managementul, dar salaria]ilor este la fel de
urgent s@ le fie oferite yoga, medita]ii }i educarea relax@rii sau arte mar]iale. Nu este nici o exagerare în ceea ce ar@t@m. Cu atât mai mult cu
cât întreprinderea devine, încet dar sigur, un loc esen]ial de leg@turi colective într-o societate tot mai distructiv@ cum se v@de}te a fi, din p@cate,
chiar dac@ într-o m@sur@, societatea noastr@ de ast@zi. „Destructurat@”
într-un anume sens spiritual }i al solidarit@]ii, }i nu altminteri. Ceea ce
explic@ eforturile, consim]ite de numeroase întreprinderi, pentru a facilita un astfel de cotidian salaria]ilor lor, a le asigura o stare de bine,
fizic@ }i psihologic@.

Jonathan Scheele, }eful Delega]iei Comisiei Europene ^n România }i Ioan Codrut
Seres, ministrul Economiei }i Comer]ului au semnat ast@zi, 27 octombrie 2006,
Protocolul la Acordul European, privind evaluarea conformit@]ii }i acceptarea
produselor industriale (PECA) pentru domeniul echipamentelor sub presiune.
Prin acest Protocol România beneficiaz@ pentru domeniul men]ionat de avantajele extinderii Pie]ei Unice pe teritoriul sau, înaintea momentului ader@rii la
Uniunea Europeana. PECA este un instrument al strategiei de preaderare a Comisiei Europene, prin a c@rui încheiere se creeaz@ condi]iile pentru recunoa}terea mutual@ a evalu@rilor de conformitate }i accept@rii produselor rom$ne}ti
^n spa]iul european, f@r@ evalu@ri suplimentare. O asemenea situa]ie duce la
diminuarea costurilor }i, ^n consecin]@, la cre}terea competitivit@]ii produselor
rom$ne}ti, diminuarea barierelor din calea schimburilor comerciale }i consolidarea securit@]ii consumatorilor.
%n România, industria produc@toare de echipamente sub presiune, cât }i cea
care utilizeaz@ aceste echipamente în procesul de produc]ie, dintre care în
principal industriile chimic@-petrochimic@, farmaceutic@ }i îngr@}@minte chimice,
sunt bine dezvoltate. Produc]ia întreprinderilor produc@toare de echipamente
sub presiune este destinat@ exportului, ^n propor]ie de cel pu]in 20-25&.
Negocierea PECA a presupus parcurgerea a dou@ etape principale:
- îndeplinirea condi]iilor cadru (elaborarea legisla]iei, preluarea standardelor
europene }i realizarea infrastructurii evalu@rii conformit@]ii) care vizeaz@ principiile esen]iale ale recunoa}terii mutuale;
- stabilirea prin negociere a anexelor sectoriale aferente grupelor de produse
care urmeaz@ a fi comercializate pe pia]a comunitar@ }i ^n România, ^n condi]iile specificate de protocol.
Uniunea European@ confirm@, astfel, c@ România a preluat }i aplic@ legisla]ia comunitar@ conform exigen]elor Uniunii Europene, fiind deja integrat@ func]ional
^n sistemul european de infrastructur@ a calit@]ii (standardizare, test@ri de laborator, acreditare), inclusiv prin participarea activ@ ^n organiza]iile europene de profil.
Biroul de Pres@ al Ministerului Economiei }i Comer]ului
Biroul de Pres@ al Delega]iei Comisiei Europene ^n România

Andreea Grigore

Emil DAVID

Când vine vorba de mediul economic }i de sfera
indicatorilor, macroeconomici, guvernan]ii no}tri
manifest@ un optimism debordant care s-ar vrea }i molipsitor.
Trandafiriul este culoarea care predomin@ în toate prognozele. {i nu
se poate spune c@ f@r@ nici-un temei, mai ales în condi]iile în care
economia comunitar@ pare s@ traverseze o etap@ delicat@, încol]it@ de
riscuri multiple sub spectrul stagn@rii sau chiar al recesiunii. În fond,
care sunt argumentele economiei române}ti acum, când i s-au deschis
oficial por]ile U.E.? În primul rând, cre}terea economic@ sus]inut@, care
are loc în condi]iile sc@derii infla]iei. Concret, statisticile }i prognozele
noastre prev@d, în 2006, o cre}tere economic@ de peste 7 la sut@ }i o
rat@ a infla]iei de 5 la sut@. Pentru 2007, proiectul de buget adoptat
recent pune în lumin@ acelea}i tendin]e: 6 – 7 procente în plus la PIB
}i o infla]ie de 3 – 4 procente. Prin compara]ie, tabloul de bord al
economiei Uniunii Europene este cu mult mai pesimist, cel pu]in pe
termen scurt. La finele acestui an se preconizeaz@ o cre}tere economic@ de 2 procente, cu tendin]a evident@ de a coborî c@tre zero în
2007, în condi]iile în care puseele infla]ioniste determinate în principal
de cre}terea previzibil@ a pre]ului energiei }i de avansurile credit@rii
pentru companii vor plasa rata infla]iei undeva la peste 2,5 la sut@,
adic@ mult peste anticip@rile B@ncii Centrale Europene. Câteva semne
de întrebare se impun, în mod firesc. S@ fie România binecuvântat@
de o conjunctur@ fericit@ }i norocoas@? S@ ajungem noi, cu tabloul
nostru superoptimist din zona macroeconomicului, s@ d@m lec]ii de
strategie în economia de pia]@ real@, unor ]@ri europene cu }tate vechi
}i prestigioase în domeniu?
continuare ^n pagina 4
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Fran]a, din nou în strad@?
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Evolu]ii la burs@
Decebal N. Tod@ri]@

România de dincolo
de dulcea be]ie a
euro-optimismului

Arhivele sibiene

Miracolele dezvolt@rii
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%ncep$nd cu nr. 90, revista
Euroeconomia XXI va putea fi
achizi]ionat@ separat de ziarul
“De toate pentru to]i”, la pre]ul
de 0,50 RON

O nou@
diviziune
a muncii
în economia
global@

dr. Sorin BURNETE
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Coresponden]@
din Montreal
Dan-Alexandru POPESCU

Societatea de consum
nu are grani]e na]ionale
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Cea mai
curajoas@
moned@ a
Estului

Dan SUCIU
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Înv@]a]i cu leul slab, chiar }i atunci când îl comparam cu
alte monede din Estul Europei, nu doar cu valutele, apare
o serioas@ problem@ de percep]ie, atunci când o compaLocuin]e
ra]ie simpl@ relev@ faptul c@ moneda româneasc@ este cea
pag. 8
Ileana Ilie
mai curajoas@ din regiune. De la începutul anului, leul a
câ}tigat peste patru procente fa]@ de euro }i aproape zece în fa]a dolarului. Cel mai aproape de performan]a româneasc@ este coroana ceh@, cu aproape trei procente câ}tigate în fa]a monedei unice. Nu este
neap@rat un motiv de mândrie, s@ ai o moned@
Castelul Windsor,
înt@rit@. De}i, dac@ este s@ continu@m compadin Berkshire - Marea Britanie. O
ra]iile cu coroana ceh@, trebuie remarcat c@ înt@^mp@r@teas@ a creat un mare imperiu
rirea monedei cehe vine pe fondul unei infla]ii
de 2,9 -3,2&, în timp ce a leului, pe intervalul
6, 4 – 5&, cum se anun]a pentru anul aceasta.
Diferen]ele conteaz@ într-o anumit@ m@sur@, dar
trebuie ]inut cont c@ }i obiectivul monetar al cehilor este acela}i ca }i al b@ncii na]ionale – ]intirea infla]iei }i de aceea vorbim, în ambele cazuri, de o flotare controlat@ a monedei na]ionale,
astfel încât infla]ia s@ se înscrie într-un interval
prestabilit. Ambele b@nci na]ionale par a reu}i în
demersul lor de a aduce infla]ia mai jos, cehii
sub 3&, românii înt$i la 5& apoi, în 2 ani, sub
3&. În schimb, în Ungaria, situa]ia este cu totul
alta, obiectivele sunt altele. Politica monetar@ maghiar@ presupune adoptarea unei cota]ii reper }i
p@strarea flota]iei cursului între marjele de +/15&. A}a c@, o modificare de 2 la sut@ într-o direc]ie reprezint@ o varia]ie liber@.
Deocamdat@, îns@, tot curajul leului nu se vede
neap@rat }i în investi]iile în lei.
De}i b@ncile anun]@ un interes mai crescut în
investi]iile în lei din parte fondurilor, iar volumele de tranzac]ionare monetar@ sunt în cre}tere,
coroana ceh@ sau forintul maghiar sunt de departe mai atractive. Coroana, pentru c@ diferen]a
de infla]ie, de}i mic@ la prima vedere, compenseaz@, iar forintul pentru ca dobânzile pe moneda maghiar@ sunt în cre}tere. Ultima decizie a
b@ncii ungare ridica dobânda de referin]@ la 8&,
continuare ^n pagina 7
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Arhiva sibian@ între anii 1476-1968
Andreea GRIGORE
Cei 175 de ani, împlini]i anul acesta, de
existen]@ a institu]iei arhivelor reprezint@,
în fapt,evolu]ia unitar@ a tuturor arhivelor
jude]ene, care au parcurs de-a lungul
timpurilor un proces complex de transform@ri }i împliniri.
Ardealul a avut norocul s@ poat@ aduna
}i p@stra cele mai bogate colec]ii arhivistice din ]ar@.
Sibiul a ocupat de-a lungul veacurilor un
loc central, fiind sediul a numeroase
institutii administrative, politice, economice, culturale }i ecleziastice. Aproape
c@ nu exist@ eveniment mai ^nsemnat ^n
evolu]ia istoric@ a unei bune p@r]i din
Transilvania medieval@, modern@ }i contemporan@, care s@ nu fi l@sat, într-un
fel oarecare, urme ^n arhivele din Sibiu.
Cea mai veche men]iune asupra existen]ei }i a organiz@rii arhivei dateaz@ din
22 iunie 1476. În anul 1545, autorit@]ile
municipale cump@ra o cl@dire pentru
sediul prim@riei , unde se mut@ }i arhiva ora}ului Sibiu }i a ‘’na]iunii s@se}ti’’.
Datorit@ pozi]iei dominante pe care o
ocupa Sibiul ^n cadrul administra]iei
politice a ‘’na]iunii s@se}ti’’ din Transilvania, arhiva sibian@ constituia proprietatea comun@ a ora}ului }i a scaunului
Sibiu }i a ‘’na]iunii s@se}ti’’ (ob}tea), reprezentat@ prin ‘’Universitatea S@seasc@’’. Cele dou@ institu]ii au func]ionat
împreun@, av$nd o registratur@ comun@,
de la înfiin]are }i p$n@ în anul 1790,
cre$nd fiecare fonduri separate. De aici
}i denumirea de ‘’Arhiva ora}ului }i a
Universit@]ii s@se}ti’’, p$n@ în anul 1790,
iar, dup@ acea dat@, “Arhiva comun@ a
ora}ului }i a Universit@]ii s@se}ti’’.
În privin]a arhivei sibiene, trebuie remarcat c@ nu este o simpl@ arhiv@ or@}eneasc@ cu caracter local, ci cuprinde
documente referitoare la:
-‘’Provincia Cibiniensis’’ care a fost împ@r]it@ dup@ anul 1330 în 7 scaune
(septem sedes): Cincu, Miercurea, Nocrich, Ora}tie, Sebe}, Rupea, Sighi}oara,
plus scaunul Sibiu, care a jucat rolul de
scaun, central în tot cursul evului mediu;
- Arhiva Sachsenland-ului (mai târziu
fundus regius) care cuprindea, ^n afara
scaunelor men]ionate, }i scaunele Media}
}i {eica, precum }i districtele Bra}ov

Arhivele din Sibiu

}i Bistri]a.
În secolele XVI-XVII, au început lucr@rile
la cl@direa arhivei, ce c@deau în sarcina
notarului ora}ului }i al provinciei Sibiu,’’
notarius provincialis et civitatis Cibiniensis’’. Primarul Peter Haller, care a func]ionat cu întreruperi în perioada 15421556, a luat primele m@suri pentru reorganizarea arhivei din Sibiu,îns@rcinâdu-l
pe Christian Pomarius cu executarea acestor lucr@ri. Pomarius a început strângerea
documentelor r@spândite, rânduirea lor }i
a trecut chiar la inventarierea acestora.
Repertoriul ‘’Regestrum literarum in cellas ordinatorum 1546’’, întocmit }i continuat de c@tre urma}ii s@i, a r@mas, pân@
în secolul al-XVIII-lea, singurul instrument de eviden]@, s-a p@strat în original, este redactat in limba latin@ }i a fost
încheiat la 25 septembrie 1546. Cu toate
deficien]ele înregistrate - cuprinderea
selectiv@ a documentelor, lipsa datei }i
a locului de emitere - inventarul are o
importan]@ deosebit@ pentru istoricul
arhivei sibiene.
În urma tulbur@rilor politice }i a evenimentelor militare din timpul domniei
principelului transilv@nean Gabriel Bathory, munca de ordonare }i înregistrare
a materialului documentar a fost ^ntrerupt@. Tot acest principe poate fi considerat moralmente responsabil de distrugerea a numeroase documente, în
luna decembrie 1610, când trupele sale
au devastat }i distrus cl@direa prim@riei
Sibiu. Despre activitatea arhivarului vom
afla abia în anul 1681, cu ocazia intr@rii
în vigoare a noului jur@mânt, ’’Juramentum Registratoris Archivi’’, care
reprezint@ }i un regulament de ordine
interioar@ privind munca }i îndatoririle
registratorului de arhiv@.
Obliga]iile acestuia erau urm@toarele:
înregistrarea documentelor, ]inerea eviden]ei celor scoase pentru rezolvarea
unor probleme publice, p@strarea, conservarea }i securitatea documentelor,
p@strarea secretului de serviciu. Din
p@cate, aceste îndatoriri nu au fost
respectate.
Puterea central@ impune prin legi }i
decrete, prin instruc]iuni }i decrete,
ordonarea, inventarierea }i, în final, concentrarea înscrisurilor emise de autorit@]i.

În vederea asigur@rii documentelor, oficialit@]ile ora}ului Sibiu hot@r@sc, la 24
februarie 1721, ca scoaterea acestora
din arhiva s@ se fac@ numai în prezen]a
a 3 membri ai magistratului }i s@ se
consemneze cu rigurozitate. Cantitatea
mereu crescând@ a materialului impune
adoptarea unei noi metode de lucru. Ca
atare, s-a hot@rât, în }edin]a din 7 iunie
1723, constituirea unei comisii în vederea elabor@rii unei metodologii. Rezultatele muncii depuse de arhivari si registratori au fost de mic@ importan]@.
În cadrul reformelor administrative ale
împ@ratului Iosif al-II-lea (1780-1790), documentele aflate la arhiva ora}ului au fost
mutate (1787) la guberniu, care î}i avea
sediul la Sibiu. A fost o perioad@ de
tranzi]ie, deoarece, la 4 mai 1799, se decide restituirea acestor documente, ca urmare
a recunoa}terii vechilor privilegii de c@tre
împ@ratul Lepold al II-lea (1790-1792).
Arhivarii de la Arhiva comun@ a Magistratului ora}ului Sibiu }i a Universit@]ii
S@se}ti au înaintat comitelui sa}ilor propuneri legate de activitatea arhivarilor s@i }i
a arhivei ca institu]ie, dintre acestea men]ion@m pe acelea care con]in idei noi:
- efectuarea selec]ion@rii documentelor
de c@tre o comisie, ca opera]iune premerg@toare inventarierii;
- înfiin]area’’Allgemeines Sachsischen Landesarchiv’’ (Arhiva Na]ional@ S@seasc@)
c@reia s@-i fie subordonate din punct de
vedere organizatoric toate celelalte institu]ii creatoare }i de]in@toare de documente, care s@ aib@ dreptul de a elibera acte în scopuri practice, autentificate
cu valoare de original. Aceast@ institu]ie
central@ avea }i atribu]ia de a strânge
treptat, în depozitul propriu, toate documentele de importan]@ care privesc întreaga na]iune, aflate la districte,scaune,
târguri, ob}tile s@te}ti, bresle, persoane
particulare sau institu]ii ecleziastice;
- constituirea unor colec]ii’’ Monumente
und Inscriptionen’’ }i a unei bibloteci cu lucr@ri de istorie, de }tiin]e auxiliare ale istoriei.
Arhivaliile sunt scrise în limbile latin@,german@, maghiar@, cea mai mare parte,
apoi în român@, greac@, turc@, francez@,
italian@, slav@ etc. Documentele au o valoare foarte mare,deoarece în ele se
g@sesc probleme dintre cele mai variate:
românii autohtoni, coloni}tii sa}i, maghiarii; apoi date despre multe localit@]i,
mai ales probleme de hotare, probleme
sociale, economice, religioase. Alc@tuitorii
acestor colec]ii au mai l@sat bogate noti]e
scoase din documente, cronici, publica]ii.
Lucr@rile asupra istoriei Transilvaniei
abund@. În veacul al XVIII-lea începe s@
se fac@ sim]it@ }i nevoia de publicare a
materialului aflat la arhiva din Sibiu, în
vederea valorific@rii sale în scopuri }tiin]ifice, pentru crearea unei istorigrafii proprii.
Contribu]ia esen]ial@ a arhivarilor din secolul al XVIII-lea a fost întocmirea repertoriilor pentru documentele medievale,
cuprinse în trei volume.
Celelalte probleme legate de spa]iu }i de
personalul lucr@tor }i-au g@sit rezolvarea
în veacul urm@tor.
Tot mai pregnant se face resim]it@ nevoia de rejudecare a valorii documentelor. Astfel, Georg Hirling men]ioneaz@
într-un raport înaintat Universit@]ii S@se}ti
în anul 1904’’. Dac@, pân@ acum, arhivaliile noastre s-au folosit numai pentru
rezolvarea unor probleme practice, a
sosit timpul ca s@ ne îndrept@m aten]ia
}i priceperea pentru studierea }i cunoa}terea istoriei noastre’’.
Pentru a feri cele mai importante documente de distrugere, comitele sa}ilor
Franz von Salmen ordona, la 19 ianuarie
1849, evacuarea }i transportarea acestora la Câineni }i apoi la Craiova.
Dupa revolu]ia de la 1848/49, se accentueaz@ tot mai mult rolul arhivei ca
izvor al istoriei.
O caren]@ a practicii arhivistice, care va
d@inui pân@ la sfâr}itul veacului, a fost
împrumutul de documente, care se facea
pe baza unui’’revers’’ sau prin ‘’ ad fideles manus’’. ‘’Universitatea s@seasc@ ‘’ }i

Magistratul ora}ului }i scaunului Sibiu
au elaborat, în anul 1869, ‘’instruc]iuni
pentru arhiv@, prin care se stipulau
normele privind obliga]iile de serviciu ale
func]ionarilor, precum }i cele privind valorificarea documentelor. Documentele
se împrumutau pe durata unei luni, iar
arhivarul purta o eviden]@ strict@ a celor
ce încalcau aceste prevederi, înaintând
magistratului, personal, lista nominal@
a celor ce se f@ceau vinova]i. Faptul c@
aceast@ decizie nu a fost respectat@
întodeauna rezulta din documentele
emise în perioada urm@toare }i din situa]ia existent@, ast@zi, în numeroase fonduri si colec]ii personale }i familiale.
Senatorul Gustav Seivert înf@]i}a Universit@]ii S@se}ti, în }edin]a din 22 octombrie
1864, prin care argumenta: ’’Dac@ pân@
în perioada anterevolu]ionar@ (1848/49)
a d@inuit mentalitatea c@ con]inutul arhivelor noastre }i preg@tirea profesional@
a arhivarului sunt neînsemnate, perioada urm@toare ne-a demonstrat contrariul. Arhivele noastre sunt izvorul istoriei }i nici un popor, care nu renun]@
la sine, nu are dreptul s@ le neglijeze.’’
O adevarat@ cotitur@ în existen]a arhivei
sibiene se produce la angajarea lui Franz
Zimmermann,membru diplomat al ‘’Institutului pentru cercetarea istoric@ austriac@’’ (votat în postul de arhivar, la 27.
IX.1875). La încadrarea lui Zimmermann
anul limit@ al documentelor aflate în
arhiv@ a fost 1799.
În postul de arhivar ‘’na]ional’’ }i de }ef
al oficiului a fost numit Zimmermann
(25.I.1876). El elaboreaz@ în acela}i an
‘’Instruc]iunea de organizare a arhivei
}i de prelucrare a materialului documentar’’. Aceasta prevedea un câmp de activitate mult l@rgit pentru arhivar, consemnând o etapa nou@ pentru arhiva sibian@, un progres apreciabil în p@strarea
}i asigurarea,dar }i folosirea comorilor
arhivistice în folosul }tiin]ei. Din acest
an, arhiva dispune de o registratur@ proprie, se introduc ‘’rapoartele trienale’’ (de
activitate) }i este declarat@ institu]ie public@, deschizându-}i larg por]ile pentru
cercet@tori. Rolul arhivei sibiene a devenit
hot@râtor în crearea }i progresul istoriografiei, deoarece a fost mult timp singura arhiv@ public@ din Transilvania.
Zimmermann schimba radical modul de
lucru, fiind con}tient de necesitatea unei
organiz@ri moderne a întregului material arhivistic, mai ales pentru cercetarea
istoric@ sistematic@.O preocupare permanent@ a arhivarului a fost întregirea colec]iilor }i fondurilor arhivei, prin cump@rarea (din ]ar@ }i din str@in@tate), prin
restituirea documentelor ajunse în proprietatea familiilor fo}tilor func]ionari,
prin dona]ii (l@s@minte familiale), sau prin
depunerea la arhiv@ a documentelor create de: vecin@t@]i, bresle, institu]ii (Tezaurariatul transilv@nean). În aceea}i
m@sur@, Zimmermann s-a str@duit s@
preg@teasc@ }i s@ promoveze cadre de
specialitate. El este ini]iatorul unui curs
de paleografie }i diplomatic@.
Zimmermann este }i autorul unor lucr@ri
pur arhivistice. El s-a retras din activitate în anul 1906, l@sând în urma sa o
bogat@ colaborare cu Academia Român@
din Bucure}ti }i cu o seam@ de personalit@]i care au fost oaspe]i sporadici
sau permanen]i ai arhivei sibiene: B.P.
Ha}deu, N.Iorga, A.D.Xenopol, N.
Densu}ianu, A.Veress, Zaharia Boiu etc.
Deci, din cele ar@tate reiese c@, la
sfâr}itul sec al-XIX-lea misiunea arhivei
}i profesiunea de arhivar. De la rolul
strict istoric, s-a ajuns la începutul veacului nostru la o concep]ie nou@, promovat@ mai cu seam@ de E.G. Muller,
succesorul lui Zimmermnn, care, din anul
1910, pe lâng@ func]ia de conduc@tor al
serviciului de arhiv@ poart@ }i titulatura
de arhivist principal }i pe cea de director, }i astfel se m@re}te schema care
cuprinde 2 arhivi}ti, un arhivar, un secretar }i un om de serviciu.
Problema cea mai acut@ era aceea a
spa]iului. Demersuri pentru dobândirea

unui teren pentru construirea unui local de arhiva s-au f@cut înc@ din anul
1911. La 22 ianuarie 1914 se încheie
contractul între Universitatea S@seasc@
}i ora}ul Sibiu, privind construirea unei
cl@diri, care este primul edificiu din ]ara
noastr@ special destinat arhivei, construit dup@ modelul Arhivelor statului din
Schwerin }i proiectat de arhitectul sibian Bedeus.
Muller a manifestat o preocupare constant@ pentru a transforma arhiva sibian@ într-un centru al cercet@rilor
istorice. Începutul deceniului trei al veacului nostru marcheaz@ intensificarea
colabor@rii arhivei sibiene, prin directori
s@i Muller }i Gustav Gundisch, cu institu]ii culturale din ]ar@ }i din str@in@tate.
În anul 1923, s-a creat, la Cluj, Direc]iunea
regional@ pentru Ardeal }i Banat a
Arhivelor Statului, c@reia i-a fost subordonat@ }i arhiva din Sibiu. Legea pentru organizarea arhivelor din anul 1925
nu a avut repercursiuni asupra activit@]ii
sau organiz@rii arhivei sibiene. La 5 februarie 1926, Universitatea S@seasc@
preia conducerea arhivei, care se va numi
‘’Arhiva Na]ional@ S@seasc@’’ }i o va
p@stra pân@ la desfiin]area institu]iei,
adic@ pân@ în anul 1937.
La 10 octombrie 1940, Ministerul Educa]iei Na]ionale comunic@ direc]iei generale a Arhivelor Statului c@ s-a aprobat ”fixarea sediului Arhivelor Transilvaniei în ora}ul Sibiu.” În perioada urm@toare, Arhivele din Sibiu s-au confruntat cu probleme deosebite }i eforturi extraordinare pentru salvarea documentelor. Problema major@ a constituit-o }i, din p@cate, s-a prelungit pân@
în zilele noastre – cea a lipsei spa]iului
de depozitare.
Perioada 1951-1961 se caracterizeaz@
printr-o activitate care avea drept scop
realizarea a doua obiective: salvarea materialului arhivistic creat de întreprinderile }i institu]iile aflate pe raza raionului
Sibiu }i continuarea opera]iunilor arhivistice a documentelor de la Arhivele
Statului.
Prin noua împ@r]ire teritorial-administrativ@ din anul 1968 s-a înfiin]at jude]ul Sibiu,iar Arhivele Statului Sibiu au devenit
filial@ jude]ean@. S-a continuat opera]iunea
de preluare masiv@,filiala îmbog@]induse prin noi achizi]ii }i dona]ii deosebit
de valoroase (Fonduri familiale, cum ar
fi: Bielz, Binder, Bedeus etc.)
Este necesar@ o prezentare selectiv@ }i
sistematic@ a unor fonduri }i colec]ii
arhivistice mai reprezentative:
- ‘’ Colec]ia de documente medievale’’
cuprinde un num@r de 12.387 materiale
datând din perioada 1282-1894;
-‘’ Colec]ia documente de breasl@’’
cuprinde documentele breslelor dintre
anii 1367-1700;
- ‘’Primaria ora}ului }i scaunului Sibiu’’, primele documente emise în cancelaria magistratului dateaz@ din secolul al –XIII-lea;
- ‘’Colec]ia Brukenthal’’ cuprinde documente create în secolele XI-XX, deosebit
de variate ca problematic@ }i provenien]@.
Privit@ în succesiunea evolu]iei sale
putem spune c@ stadiul actual în care
se afl@ patrimoniul documentar de la
Direc]ia Jude]ean@ Sibiu este rodul muncii st@ruitoare asupra documentelor, a
p@str@rii, conserv@rii,prelucr@rii }i valorific@rii boga]iei de date transmise în
noianul actelor, ce a dus implicit la mari
experien]e, la afirmarea unor speciali}ti.
Aruncându-ne privirea }i numai pentru
o clip@, peste decenii }i chiar veacuri
,,legând într-un tot: munc@, speran]e,
realiz@ri, planuri de viitor. Încheg@m }i
consolid@m ceea ce putem numi tradi]ie, adic@ acumulare de experien]@ }i valori absolut necesare mersului înainte
pentru dezvoltare }i modernizare.
Arhiva sibian@ poate fi considerat@ un
mare album ce p@streaz@ între zidurile
sale istoria trecut@ sub forma imaginilor
}i a documentelor scrise,înc@rcate de
parfum specific,misterios sacru al vremurilor de mult trecute.
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O nou@ diviziune a muncii în economia global@

dr. Sorin BURNETE
P@mântul este plat! Nu e vorba de o
glum@ }i nici de vreo încercare de
r@st@lm@cire a ideilor lui Aristotel sau
Galilei. Este titlul c@r]ii lansate, în anul
2006, de Thomas Friedman, jurnalist la
New York Times. Cu câ]iva ani în urm@,
asociind numele unui automobil de lux
(emblema tehnologiei moderne) cu un
copac sfânt (simbolizând Zidul Sionului),
Friedman transmitea printr-un alt bestseller, „Lexus }i m@slinul”, un mesaj
destul de u}or de decriptat: globalizarea
avanseaz@ in mod ineluctabil }i se desf@}oar@ urbi et orbi; nimeni }i nimic,
fie sacru fie profan, nu poate r@mâne în
afara ei }i nu i se poate opune.
Oricât ar p@rea de curios, dincolo de

mesajul pe care-l transmite, aser]iunea
lui Friedman semnaleaz@ o „descoperire”
senza]ional@, dar nu în sensul pe carel sugereaz@ termenii. Friedman nu contest@, la propriu, forma sferic@ a P@mântului, ci doar dimensiunile sale, ce devin
tot mai mici, pe m@sur@ ce globalizarea
avanseaz@. Acum cinci sute de ani,
Fernando Magellan a demonstrat c@
P@mântul este rotund, realizând o
îndr@znea]@ c@l@torie în jurul lumii, adic@
navigând spre vest }i revenind în Spania
pe la est. În tot acest periplu, celebrul
navigator spaniol a cunoscut popoare }i
civiliza]ii care, în ciuda diversit@]ii lor,
puteau fi caracterizate într-un singur
mod: erau mult mai pu]in avansate decât
civiliza]ia european@. Ast@zi, Thomas
Friedman a plecat la rândul lui, într-o
c@l@torie în jurul P@mântului, zburând
spre est, dinspre America spre antipozi.
Spre deosebire de Magellan, Friedman
nu a mai revenit în America ci a r@mas
de partea cealalt@ a Globului, în India,
pentru a filma (împreun@ cu o echip@
de la canalul ”Discovery”) ni}te realiz@ri
extraordinare în domeniul tehnologiei
informa]iei }i comunica]iilor, realiz@ri care
au propulsat India în rândul principalilor

produc@tori mondiali în acest domeniu.
(O astfel de realizare este centrul Infosys
Technologies Limited, din Bangalore.) Cu
alte cuvinte, dup@ ce a parcurs jum@tate
din Globul p@mântesc, când a ajuns la
antipozi în Bangalore, Friedman a tr@it
senza]ia c@, de fapt, era din nou în
America, fapt ce l-a f@cut s@ exclame cu
entuziasm: P@mântul este plat!
Tâlcul cuvintelor lui Friedman poate fi
t@lm@cit astfel: globalizarea a produs
modific@ri importante în sistemul diviziunii interna]ionale a muncii care, actualmente, are nu atât o determinare geografic@ (cum a fost cazul în trecut), cât
mai ales una social@. Structura tradi]ional@ a diviziunii interna]ionale a
muncii a fost mult@ vreme axat@ pe un
proces de transformare secven]ial@ a
bunurilor supuse prelucr@rii, în cadrul
c@ruia, activit@]ile cu valoare ad@ugat@
sc@zut@ (situate la cap@tul inferior al
lan]ului produsului, în zona produc]iei)
erau localizate în ]@ri în curs de dezvoltare din Sud sau în ]@rile Europei
Centrale }i de Est, iar cele cu valoare
ad@ugat@ ridicat@ (situate la cap@tul superior al lan]ului, în zona comercializ@rii
}i consumului), în ]@rile industrializate,
membre ale OCDE.
În ultimele decenii, tendin]a major@ care
s-a manifestat în economia mondial@ a
fost de adâncire a decalajului în ce
prive}te costul factorului munc@ în cadrul
lan]ului valorii ad@ugate: salariile pentru
activit@]ile din stadiile superioare ale procesului de transformare au crescut mai
rapid decât cele din stadiile inferioare ale
lan]ului produc]iei. Mai mult, realitatea
arat@ c@, cu cât produsul final este mai
specializat, cu atât mai mare va fi profitul din adausul comercial ob]inut de
firmele amplasate la cap@tul superior al
lan]ului, prin efectului cererii limitate.
Grosul activit@]ilor productive, concentrate la cap@tul inferior al lan]ului
genereaz@ a}adar o valoare ad@ugat@ mai
mic@ în raport cu produsele specializate,
înglobând tehnologie înalt@, amplasate la
cap@tul superior al lan]ului.
Trecerea de la vechea diviziune a muncii
la cea de tip nou este rezultatul dezvolt@rii telecomunica]iilor, în special a
Internet-ului. În condi]iile globaliz@rii,
lan]ul valorii ad@ugate poate fi segmentat în acela}i mod dar segmentele pot fi
relocalizate oriunde în lume, indiferent
de distan]a geografic@. Chiar }i în produc]ia acelor bunuri considerate a fi
intensive în factori precum calificare profesional@, capital, tehnologie, inteligen]@
etc., segmentele care folosesc intensiv

Banca Mondial@
for]a de munc@ pot fi transferate în
str@in@tate, în ]@ri cu nivel redus al salariilor. Astfel, diviziunea global@ a muncii
a generat o rela]ie de tip centru-periferie,
care trece peste frontierele na]ionale }i
geografice. Multe activit@]i cu valoare
ad@ugat@ înalt@, prestate de „muncitori
cu cuno}tin]e” (exper]i în marketing,
consultan]i în computere, speciali}ti în
drept interna]ional, contabili, manageri
de top) sunt actualmente extrem de
mobile, în sensul c@ cei care le presteaz@
se pot deplasa oriunde în lume pentru
a primi cel mai mare pre] pentru serviciile lor. A}a au ap@rut zonele economice speciale, mai întâi în China, în anii
1980, iar mai recent, în India.
Func]ionarea pie]ei globale face ca pl@]ile
pentru acela}i gen de activit@]i s@ se
egalizeze între ]@ri. În cazul opera]iunilor
intensive în inteligen]@ }i tehnologie,
egalizarea are loc la un nivel tot mai
înalt; în schimb, la cap@tul inferior al
lan]ului valorii se întâmpl@ exact contrariul: activit@]ile cu valoare ad@ugat@ mic@
sunt înc@ tipic legate, fie de unelte,
ma}ini }i utilaje (adic@ de cuno}tin]e
încorporate în capital), fie de locul unde
se g@sesc materiile prime, fie atât de
una cât }i de cealalt@. La acest cap@t
al lan]ului interna]ional de produc]ie, ca-

pitalul are o mai mare mobilitate decât
munca, situa]ie care a fost perpetuat@
de interven]iile politice în scopul stop@rii
migr@rii for]ei de munc@. Implica]ia
mobilit@]ii capitalului în acest stadiu al
lan]ului este faptul c@ egalizarea salariilor are loc la nivelul celui mai mic numitor comun, nivel la care se aliniaz@ }i
salariile pl@tite pentru aceste activit@]i
în ]@rile avansate.
În concluzie, evolu]iile din ultimele dou@
decenii, cu deosebire dinamismul economiilor asiatice au remodelat peisajul
economic global, în care pân@ }i institu]ii
interna]ionale ca FMI sunt nevoite s@-}i
redefineasc@ rolul. Concluzia summit-ului
FMI, ce a avut loc în luna septembrie la
Singapore este c@ „lumea de azi este
mult schimbat@ fa]@ de cea din anii
1980, când ]@rile membre ale grupului
G-7 asigurau jum@tate din PIB-ul mondial. Ast@zi, cele mai mari }ase economii
din afara G-7, incluzând Brazilia, China,
India }i Rusia reprezint@ circa 30 la sut@
din PIB-ul mondial.” Principala schimbare o constituie deci, „distribu]ia rolurilor”. „Actorii în roluri secundare”
doresc s@ fie recunoscu]i ca „actori principali”. Noua diviziune interna]ional@ a
muncii este rezultatul firesc al acestei
tendin]e.

Societatea de consum nu are grani]e na]ionale

Pentru o reabilitare a consumatorului român
Dan-Alexandru POPESCU
Vin în ap@rarea tuturor românilor,
femei }i b@rba]i, mici }i mari, de categorii sociale diferite, de competen]e
profesionale diverse, de abilit@]i intelectuale variate, care au dat buzna
la deschiderea hypermarketului Real,
zilele trecute, la Sibiu. De}i, în sinea
mea, nu cred c@ au nevoie de un
ap@r@tor, avocatul lor din oficiu fiind
înse}i standardele de evolu]ie ale
lumii actuale. Civiliza]ia noastr@, multipolarizat@ }i polivalent@, are drept
identitate proprie, cultura de consum.
Nu este vorba de un concept spiritual-abstract, ci de o no]iune profund
material@, a}a cum nu se mai face
referire doar la «unii», ci la «to]i»,
f@r@ na]ionalisme gratuite }i patriotism ieftin. Trebuie s@ umbli, s@ vezi,
s@ cuno}ti, pentru a putea face com-

para]ii. Raportarea românilor la alte
popoare, normal@ de altfel, nu ar trebui s@ vin@ de la sine, decât în m@sura în care reflect@ cunoa}terea, pe
teren, a dou@ sau mai multe realit@]i.
În lipsa acesteia, se fac doar aprecieri personale, cu o valoare doar
par]ial confirmat@.
Societatea de consum nu are frontiere geopolitice, existând }i func]ionând între ni}te coordonate spa]iale
}i istorice foarte flexibile. Cultura de
consum nu are un imn al ei, ci vocea de la megafon a comerciantului
manager, anun]ând deschiderea }i închiderea magazinului. Nu are nici
m@car un drapel multicolor, simbolul
dup@ care se identific@ un stat. Steagul consumeri}tilor, umflat de vântul
globaliz@rii, este un mozaic de semne
}i însemne de societ@]i multina]ionale, de lan]uri comerciale, de pro-

duse universale.
Armata de mercenari a consumeri}tilor sunt acei clien]i de curs@ lung@, care vin primii }i ies ultimii din
magazine, cu palmele transpirate }i
vocea gr@bit@, frem@tând u}or de
pl@cere, la vederea c@ruciorului plin
de produse. Achizi]ii de o zi, de o
s@pt@mân@, de o lun@, dup@ care
cursa reîncepe, cu }i mai mult@ înver}unare pentru promo]ii. Iar, pentru
a putea men]ine ritmul, regula este
s@ muncim, serios }i consecvent.
Vom fi noi locuitori de capital@ cultural@ european@, dar suntem }i
cet@]eni ai secolului în care tr@im.
Vom fi noi în anul 2007, dar suntem
}i în mileniul III. Iar dac@ asta implic@ s@ d@m buzna în magazine, fie,
ne asum@m }i riscul de a p@rea o
armat@ de vandali consumeri}ti. În
orice zi a s@pt@mânii.
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România de dincolo de dulcea be]ie a euro-optimismului
Emil DAVID
urmare din pagina 1
S@ fim noi, întâmpl@tor sau nu, pe un val
al tranzi]iei care s@ transforme România
într-o veritabil@ locomotiv@ a Comunit@]ii
Europene?
Ce performan]i }i ferici]i am fi dac@, la
toate întreb@rile de mai sus, cineva cu
autoritate de necontestat în materie near putea r@spunde, f@r@ ezitare, cu un
DA hot@rât!
În ce ne prive}te, cu riscul de a p@rea
unora cârcota}i, c@ut@tori }i colec]ionari
de noduri în papur@ sau pete în soare,
vom prezenta în cele ce urmeaz@ un }ir
de semnale de alarm@, lansate de observatori impar]iali }i anali}ti economici din
]ar@ sau str@in@tate, care nu împ@rt@}esc
întru-totul optimismul guvernan]ilor
no}tri. O facem cu inten]ia }i speran]a
m@rturisit@ c@, }i numai prin simpla lor
evocare, am putea deveni mai reali}ti,
mai circumspec]i, mai capabili s@ prevenim poten]ialele pericole pe care le
ascund unele aparen]e excesiv de
trandafirii.

Efectele de bumerang
ale cre}terii economice
nesustenabile
Desigur, nimeni nu contest@ ritmul înalt
de cre}tere a economiei române}ti care,
cel pu]in în aceast@ privin]@, bate de ceva
vreme record dup@ record. Rezervele

încep s@ se exprime atunci când se pune
problema dubl@rii acesteia de un spor
corespunz@tor de competitivitate, sau
când se evalueaz@ durabilitatea }i mentenen]a unei asemenea evolu]ii dealtminteri
pozitiv@. Pentru c@ nimeni nu poate
demonstra, de pild@, c@ ritmul înalt de
cre}tere a produsului intern brut s-a
f@cut în paralel cu, s@ zicem, expansiunea exporturilor române}ti. Ba, dimpotriv@! {i tot a}a, e greu de crezut c@
vom continua s@ fim pe termen lung
recordmani în materie de cre}tere economic@ (dup@ modelul Chinei, în Asia),
atâta vreme cât mediul economic european, în care facem mari eforturi s@ ne
integr@m, va da semne prelungite de
lâncezeal@. Ca s@ continui s@ fii o excep]ie fericit@ între competitorii europeni
care se resemneaz@, cel pu]in momentan, s@ tr@iasc@ dup@ o regul@ nefericit@, ar trebui s@ te bazezi pe resurse clare,
reale }i trainice. Or, la noi, previziunile
superoptimiste referitoare la cre}terea
economic@ au la baz@ – toat@ lumea o
recunoa}te – ritmul alert de sporire a
consumului }i avansul investi]iilor. Cam
sub]ire }i nesigur, întrucât consumatorismul excesiv nu face cas@ bun@ cu avu]ia
na]ional@ }i cu crearea de valoare real@,
dup@ cum investi]iile str@ine (un alt capitol cu care ne l@ud@m) pot evolua imprevizibil }i nimeni nu poate garanta c@,
în anumite împrejur@ri, investi]iile destinate Estului nu vor lua drumul Occidentului! La urma urmei, nu-i destul de su-

Sediul finan]elor publice din Pite}ti
gestiv }i nelini}titor faptul c@, statistic
vorbind, investi]iile str@ine pe cap de
locuitor în regiunea sud-est european@
sunt, în prezent, de 3 ori mai mici decât
în Europa Central@?
Iat@, a}adar, temeiuri s@-i credem pe oficialii Fondului Monetar Interna]ional, care
au opinat, recent, c@ dezvoltarea economic@ a României este oarecum artificial@ }i în orice caz „peste poten]ialul
ei real”. Avertismentul este dur }i f@r@
echivoc: continuarea acestui proces ar
putea cre}te vulnerabilitatea economiei
româ-ne}ti în acest moment.
Desigur, nu ne putem împiedica s@ ne
reamintim c@ astfel de predic]ii apocaliptice s-au mai ab@tut asupra României
din partea FMI, f@r@ s@ se adevereasc@.
Bine ar fi s@ se întâmple }i acum la fel,
dar ceva ne spune c@ nu iese fum f@r@ foc.

Deficitele bugetare –
boal@ cronic@

Combinatul Oltchim, din Govora - V$lcea

Centrul de greutate al îngrijor@rilor observatorilor externi, cu privire la starea de
s@n@tate a economiei române}ti în etapa
post-aderare, se situeaz@ cert în zona
deficitelor bugetare aflate în cre}tere
accelerat@. Exper]ii FMI estimeaz@ pentru acest an un deficit de cont de 10,5
Sediul FMI

la sut@ din PIB, iar nivelul anticipat pentru 2007 este de 13 la sut@, dac@ bugetul general consolidat va avea un deficit
de 2,8 la sut@ din PIB, a}a cum a decis
Guvernul. În valoare absolut@, numai în
primele opt luni ale acestui an contul
curent al balan]ei de pl@]i a României a
înregistrat un deficit de circa 6 miliarde
euro, în cre}tere cu peste 50 la sut@ fa]@
de perioada similar@ a anului trecut. O
cre}tere spectaculoas@ }i îngrijor@toare
care se explic@ prin faptul c@ diferen]a
dintre sumele în valut@ care intr@ în
România }i cele care ies este din ce în
ce în ce mai mare, fenomen cauzat pe
de-a-ntregul de expansiunea consumului care încurajeaz@ importurile, în lipsa
unei oferte interne de m@rfuri competitive ca pre] }i calitate. Un deficit cronicizat poate duce într-un viitor apropiat
la o depreciere puternic@ a leului, la
instabilitate monetar@, cu consecin]e
grave asupra pre]urilor de consum. Iat@
de ce exper]ii FMI le-au transmis de
curând autorit@]ilor române, odat@ cu
îngrijor@rile lor, }i recomandarea insistent@ de a fi mai restrictivi anul viitor,
de a promova un echilibru bugetar }i o
politic@ salarial@ prudent@ pentru a preveni derapaje majore ale balan]ei externe.
De altfel, controversa dintre Guvernul
României }i FMI se afl@ aici în plenitudinea ei: FMI recomand@ un deficit bugetar de sub 1 la sut@ din PIB, guvernul
a optat pentru 2,8 la sut@! De urm@rit
cine va avea în cele din urm@ dreptate ...

Mediul de afaceri
r@mâne controversat
Cei mai mul]i observatori din@untrul }i
dinafara României acuz@ calitatea îndoielnic@ a mediului de afaceri autohton.
Str@inii sus]in c@ un mediu concuren]ial
îmbun@t@]it ne va înt@ri competitivitatea
intern@, va spori capacitatea de absorb]ie
a fondurilor europene }i, în final, ne
poate asigura o integrare lin@ în U.E.
Oamenii de afaceri români, îndeosebi cei
din sectorul privat, cer, la rândul lor,
dovezi palpabile din partea statului c@ se
preocup@ de ameliorarea mediului economic, încurajând întreprinz@torii din
economia de pia]@ real@. Este, de pild@,
un semnal deosebit de nelini}titor faptul c@ 63 la sut@ dintre oamenii de afaceri de la noi cred c@ au pl@tit mai multe
taxe în acest an, comparativ cu anul trecut. Percep]ia este cât se poate de real@,
confirmat@ printre al]ii de speciali}tii
Grupului pentru Economie Aplicat@, care
au calculat c@, în acest an, fiscalitatea
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pe munc@ în România a continuat s@ fie
strivitoare (47,5 la sut@) în compara]ie
cu cea din UE-15 (35,6 la sut@). Mai
mult decât atât, efectele Codului fiscal
pe care s-a b@tut atâta moned@ }i în
jurul c@ruia au curs valuri de vorbe }i
cerneal@, sunt mai mult decât descurajatoare: 86 la sut@ dintre oamenii de afaceri români, chestiona]i fiind pe aceast@
tem@, au r@spuns c@, pentru ei, noul Cod
fiscal a avut un efect negativ sau, în cel
mai bun caz, nu a avut niciunul.
Pe de alt@ parte, un mediu de afaceri
optimizat se cere a fi guvernat de reguli stabile }i echitabile, atât pentru stat,
cât }i pentru contribuabili. Ce se întâmpl@ îns@ la noi în domeniul politicilor fiscale, ]ine de sfera paradoxurilor. Se }tie
c@, sub presiuni mai mult sau mai pu]in
populiste }i în conjuncturi mai degrab@
electorale, s-a lansat ideea cotei unice
de impozitare ce trebuia s@ împu}te,
obligatoriu, doi iepuri: s@ scad@ presiunea fiscal@ asupra contribuabililor }i
s@ îmbun@t@]easc@ colectarea veniturilor
la buget. Dup@ doi ani mai curând experimentali, se trage acum o linie pentru
a se constata c@ rezultatele sunt pe dos.
Concret, introducerea impozitului de 16
la sut@ a dus la sc@derea, în 2005, cu
1 la sut@ din PIB a sumelor ob]inute din
impozitarea veniturilor personale }i ale
firmelor. Altfel spus, bugetul a pierdut
anul trecut aproximativ 1 miliard de
euro, urmare a diminu@rii ponderii de]inute de impozitul pe venit în formarea
PIB de la 3 la sut@ în 2004, la 2,3 la
sut@ în 2005, iar a impozitului pe profit de la 2,7 procente la 2,4. }i atunci
s@ ne mai întreb@m de ce nu are statul bani de s@n@tate, pensii, înv@]@mânt
}i cultur@? Inutil, fire}te, }i nu ne-ar mira
ca, în inconsecven]a patologic@ ce ne
caracterizeaz@, cineva s@ spun@ c@ introducerea cotei unice este o prostie care,
la fel ca }i în alte ]@ri europene, a determinat sec@tuirea vistieriei statului. A}a
c@, înapoi la impozitarea progresiv@!
În concluzie: suntem înc@, în numeroase
privin]e, departe de a ne socoti cei mai
cu mo] europeni }i de a ne sc@lda în
b@i de optimism. Avem necazurile noastre cronice, dup@ cum avem }i atu-urile
noastre. Important este s@ r@mânem cu
picioarele pe p@mânt }i cu capul sub
plafonul norilor. S@ trecem cumin]i }i
serio}i pragul Comunit@]ii Europene, rostind, în gând, tradi]ionalul }i cre}tinescul „Doamne ajut@!” }i, cel mai important, s@ ne punem cumsecade pe treab@.
Cele bune, cu adev@rat bune, vor veni
mai apoi de la sine.
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Fran]a, din nou în strad@?
- noi provoc@ri }i temeri dup@ un an de la debutul revoltelor -

drd. LUCIAN BELA{CU
La un an de la revoltele din Fran]a, situa]ia r@mâne tensionat@. Mai mul]i tineri masca]i au incendiat un autobuz,
într-o suburbie a Parisului, s@pt@mâna
trecut@, la aproape un an de la violentele revolte care au r@v@}it capitala }i
mai multe ora}e ale Fran]ei.
Incidentul de joia trecut@ a avut loc la
Bagnolet, în departamentul Seine SaintDenis, cel care a dat tonul protestelor,
anul trecut. Zece b@rba]i purtând cagule, dintre care cinci erau înarma]i,
au atacat un autobuz în nordul Parisului, obligându-i pe pasageri s@ coboare
din vehiculul pe care, ulterior, l-au
incendiat. Un incident similar a avut
loc, în urm@ cu câteva zile, la Nanterre,
în vestul Parisului, unde mai multe persoane mascate au incendiat un alt autobuz. Oficialii francezi au precizat c@
nici o persoan@ nu a avut de suferit în
urma atacurilor, dar ministrul ap@r@rii
i-a acuzat pe tinerii implica]i de tentativ@ de omor.
Noile incidente din suburbii }i aniversarea revoltelor izbucnite în um@ cu un
an au stârnit îngrijorarea oficialilor }i localnicilor, care se tem de o nou@ serie
de incidente. O not@ confinden]ial@ a serviciilor de informa]ii, interceptat@ de presa francez@, a confirmat temerea respectiv@, precizând c@ atmosfera din car-

tierele defavorizate, locuite în mare parte
de imigran]i, r@mâne tensionat@. Pentru
a dovedi aceast@ stare de fapt, câteva
sute de persoane de origine african@ au
demonstrat la Paris, cerând locuri de
munc@ pentru tineri }i mai multe eforturi în lupta împotriva discrimin@rii.
Dar, s@ ne reamintim momentul revoltelor din 2005, ce au început dup@ ce
doi adolescen]i imigran]i, de origine african@, au murit, electrocuta]i, într-un
transformator electric în care se refugiaser@, potrivit unor informa]ii, de teama
poli]iei. La momentul respectiv, poli]ia
a negat c@ ar avea vreo vin@. Interven]ia nu a oprit îns@ avalan}a revoltelor la
care au luat parte, în general, locuitori ai
suburbiilor, confrunta]i cu s@r@cie, }omaj, insecuritate etc.
Ceea ce a uimit a fost nu atât violen]a
urban@, respectiv incendierea de autovehicule ci amploarea f@r@ precedent a
r@bufnirii angoaselor }i frustr@rilor tinerilor. Unii chiar }i-au pus întrebarea
cum a fost posibil ca, într-una din cele
mai vechi democra]ii ale lumii, în ]ara
care se mândre}te cu viziunea sa egalitarist@ }i asimilatoare despre na]iune,
definit@ ca un corp politic }i nu o comunitate istoric@, etnic@, religioas@ sau
lingvistic@ – a}a cum o în]eleg germanii -, s@ se ajung@ la aceast@ furie oarb@
împotriva oric@ror simboluri ale autorit@]ii statului, împotriva unor institu]ii
precum gr@dini]ele }i }colile.
Miza nu a fost doar proiectul „contractul primei angaj@ri” în sine (care a
încercat s@ r@spund@ unei probleme
reale), ci }i conota]ile sale în istoria
actual@, problema mondial@ a statutului de salariat în aceast@ faz@ a capitalismului global }i posibila aliniere a formelor de guvernare a Europei în slujba

intereselor capitalului corporatist mai degrab@ decât cele ale individului de rând.
„Contractul primei angaj@ri” se adresa
unei probleme reale, o deficien]@ evident@ a sistemului existent }i a fost chiar
un proiect mai generos în detaliile sale
decât legea Biagi (în 2003) din Italia,
de exemplu, chiar dac@ ac]iona în
acelea}i direc]ii generale. „Contractul
primei angaj@ri” urm@rea s@ dezosifice
pia]a muncii, îns@ pe calea asigur@rii
unui cadru formal pentru legiferarea
precarit@]ii }i a exploat@rii muncii celor
afla]i la începutul drumului, ori într-o
situa]ie dificil@. Cu alte cuvinte, problemei reale a }omajului }i a scaunelor cu
r@d@cini, ce afecteaz@ atât comunit@]ile
de imigran]i, cât }i „precariatul cognitiv”, studen]ii, ori segmente ale clasei
mijlocii franceze, i s-ar r@spunde prin c@derea în alt@ problem@: sc@derea standardului general al calit@]ii vie]ii claselor mijlocii }i inferioare, printr-o m@sur@
care nu afecteaz@ în nici un fel straturile superioare, bogate, ale societ@]ii.
Nu ar strica a}adar s@ în]elegem mizele directe }i indirecte ce s-au aflat în joc.
Problema de fond adresat@ de „Contractul primei angaj@ri” e diferit@ de solu]ia reprezentat@ de „Contractul primei
angaj@ri”. Mai mult, chestiunea concret@
a proiectului nu împarte de fapt oamenii între cei curajo}i, ra]ionali }i pragmatici, care merg pe mîna capitalismului, de partea unei tabere, }i ira]ionalii
extremi}ti ori oportuni}ti comozi care se
adun@ la ad@postul protec]iei statului, de
partea cealalt@ a taberei.
Legea respectiv@ stipula ca, în cadrul contractului de munc@, pentru tinerii sub
26 de ani, s@ existe posibilitatea ca în
primii 2 ani angajatorii }i angaja]ii s@
poat@ renun]a la contract. Scopul de-

clarat al reglement@rilor era ca angajatorul s@ beneficieze de posibilitatea de
a putea concedia în caz de restrângere
a activit@]ii, respectiv dac@ tân@rul nu mai
corespunde profesional a}tept@rilor sale.
În contrapartid@, daca se întâmpl@ ca
contractul s@ înceteze, tân@rul ar putea
beneficia, dup@ 4 luni, de ajutorul de
}omaj (fa]@ de 12 luni actualmente), i
s-ar oferi dreptul de a urma o formare
profesional@ de trei luni înso]it@ de un
complement de remunera]ie, respectiv
poate intra în sfera de ac]iune a sistemului de protec]ie social@ (fiind ajutat

s@ poat@ închiria un apartament sau
s@ fac@ un credit). Acest contract s-a
dorit a fi înainte de toate unul pragmatic, fiind supus reevalu@rii la fiecare
6 luni. Primul-ministru considera c@
este proiectul cel mai social elaborat
vreodat@ pentru tineri, în sensul avantajelor }i protec]iei, fiind îndreptat împotriva nesiguran]ei }i nereprezentând un
sub-contract }i nici un contract subremunerat, nefiind vorba sub nici o
form@ despre un salariu minim pe
economie pentru tineri.
(va urma)

TIC - sau ce se ascunde în spatele „miracolelor dezvolt@rii economice”

dr. Silvia M~RGINEAN
Motoarele cre}terii }i dezvolt@rii economice au fost, de-a lungul timpului,
într-o continu@ schimbare. Deja, de câ]iva ani, în rândul speciali}tilor este acceptat@ ideea c@ progresul tehnic }i tehnologiile reprezint@ principala surs@ a
eficien]ei }i a „miracolelor economice” de la sfâr}itul secolului XX.
În limbajul parc@ tot mai ermetic al
economiei a intrat, de ceva vreme, un
nou acronim: TIC, sau ICT în varianta
„mai snoab@”, englezeasc@. Cele trei cuvinte care stau în spatele prescurt@rii
men]ionate sunt tehnologia informa]iei }i comunica]iilor (Information and
Communication Technology) }i ele sintetizeaz@ miracolele lumii moderne,
de la Internet la telefonia mobil@.
Dintre cele mai cunoscute accep]iuni
ale TIC, o putem men]iona cea care
se refer@ exclusiv la serviciile electronice, precum radio, telefonie }i Internet. Într-o accep]iune l@rgit@, prin TIC
în]elegem o gam@ larg@ de servicii legate de comunicare }i informatic@, de
la mijloacele tradi]ionale de comunicare, precum postere }i ziare, la tehnologiile deja învechite precum radioul }i
televiziunea, pân@ la tehnologiile noi
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precum Internetul. Prin urmare, principala diferen]@ pe care o genereaz@
cele dou@ accep]iuni este legat@ de
posibilitatea de a analiza TIC, f@când
referire numai la mijloacele electronice, sau dac@ în categoria tehnologiei informa]iei }i comunica]iilor trebuie s@ includem c@r]ile, po}ta clasic@, ziarele }i revistele etc.
Se remarc@ în rândul speciali}tilor o
orientare func]onal@, respectiv tendin]a de a considera ca f@când parte din
TIC mjloacele care asigur@ accesul la
cuno}tin]e, informa]ii }i comunicare.
Strategiile de promovare a TIC sunt
diferite datorit@ obiectivelor pe care le
urm@resc }i viziunea asupra efectelor
pozitive ale acestor tehnologii. Astfel,
putem identifica cel pu]in urm@toarele ab@rd@ri:
· TIC, ca }i mijloc de a ob]ine dezvoltarea sau reducerea s@r@ciei, inclusiv prin leg@turile cu educa]ia, s@n@tatea, obiectivele macroeconomice
generale, egalitatea oamenilor }i monitorizarea s@r@ciei;
· TIC, ca }i sector care are nevoie
de un ritm superior de dezvolatere,
inclusiv prin suportul infrastructurii
specifice;
· TIC, ca }i platform@ general@ de dezvoltare, care implic@ strategii, politici
}i reglement@ri specifice.
De}i prezen]a TIC în economia unei
]@ri tinde s@ fie perceput@ ca o variabil@ calitativ@, la nivelul organismelor
interna]ionale se remarc@ numeroase
încerc@ri de cuantificare a inciden]ei
TIC asupra economiei. Una dintre cele mai cunoscute }i mai ample este
propunerea B@ncii Mondiale, care în

cadrul programului s@u Knowledge
for Development (K4D) propune un
indicator compozit KEI (Knowledge
Economy Index). Acest indicator de
m@surare a gradului de p@trundere a
societ@]ii bazate pe cunoa}tere, ca modalitate de organizare a economiilor
contemporane bazate pe informa]ie }i
comunicare se remarc@ prin complexitatea sa. El se determin@ pe baza
urm@torilor indicatori ce carcaterizeaz@ cantitativ }i calitativ o ]ar@ sau
regiune din punctul de vedere al TIC:
· Num@rul de linii telefonice la 1000 locuitori (linii de telefonie fix@ + mobil@);
· Linii telefonice principale la 1000 de
locuitori (liniile telefonice principale
sunt cele care conecteaz@ clientul la
o re]eaua na]ional@ de telefonie fix@);
· Telefoane mobile la 1000 locuitori;
· Aparate TV la 1000 locuitori;
· Aparate radio la 1000 locuitori;
· Ziare zilnice la 1000 locuitori;
· Operatori de internet la 10.000 locuitori (comptere cu un protocol de
internet activ – IP;
· Num@rul utilizatorilor de internet la
10.000 locuitori;
· Telecomunica]ii interna]ionale: costul unui telefon c@tre SUA ($/3 minute);
· E-guvernare: gradul de comlexitate
(sofisticare) al serviciilor on-line asigurate de guvern;
· Extinderea utiliz@rii internetului în
mediul de afaceri;
· Cheltuieli cu TIC ca procent din PIB.
Pe baza acestor indicatori, se realizeaz@ un punctaj de baz@, pentru fiecare
]ar@. În ultimul raport al responsabililor programului B@ncii Mondiale

Tabelul 1. Societatea cunoa}terii – indicatori

Sursa: World Bank, Knowldge for Development, Global Ranking, 2006

K4D, publicat în 2006, pe baza datelor din 2003-2004. Variabilele men]ionate mai sus sunt utilizaze pentru a calcula nivelul general de cuno}tin]e (KI)
}i indicii economiei cunoa}terii (KEI).
România î}i confirm@, }i în acest clasament, statutul de „]ar@ de mijloc”,
în curs de dezvoltare. De}i pozi]ia 50,
din totalul celor 128 de ]@ri incluse
în baza de date a B@ncii Mondiale
pentru ace}ti indicatori, este acceptabil@, mai ales comparativ cu alte cla-

samente care au în vedere competitivitatea economie române}ti sau indicele dezvolt@rii umane, este firesc s@
ne înteb@m ce poate face România
pentru a avansa în aceste clasamente. Care sunt solu]iile de politic@ economic@ care ar putea schimba statutul ]@rii noastre din, „elev de nota 5,
promovat” în „premiant”? Care este
re]eta succesului descoperit@ de ]@rile
nordice sau de Singapore }i de ce SUA
sau Fran]a se situeaz@ în urma unor
]@ri precum Islanda sau Australia?
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Drumul spre Uniunea European@

drd. Lia Alexandra BALTADOR
În num@rul trecut al revistei, am men]ionat statele fondatoare ale Comunit@]ilor Europene (Comunitatea European@ a C@rbunelui }i O]elului-CECO,
Comunitatea Economic@ European@CEE }i Euroatom), respectiv nucleul
ini]ial al unei Europe unite. Acestea au
fost Belgia, Fran]a, Germania, Italia,
Luxemburg }i Olanda. De}i Marea Britanie a fost invitat@ s@ semneze Tratatul CEE, înc@ din 1957, aceasta a
preferat s@ fac@ parte din Asocia]ia
European@ de Liber Schimb, al@turi de
Elve]ia, Austria, Norvegia, Suedia, Danemarca }i Portugalia. Au fost necesari 16 ani, pentru a se realiza prima
extindere a Comunit@]ilor Europene de
la }ase la nou@ membri. În 1973, Danemarca, Irlanda, Marea Britanie devin
state membre ale Comunit@]ii Ecomice
European, urmând ca, dup@ o perioad@ de tranzi]ie de 5 ani, s@ aibe loc
}i aderarea la CECO }i EUROATOM.
Norvegia, care a depus Cererea de Aderare în aceea}i perioad@, nu a devenit

stat membru, ca urmare a rezultatului
referendumului organizat.
Acest@ extindere a adus cu sine }i
primele probleme, în principal datorit@
atitudinii Marii Britanii. De}i atât laburi}tii (1961, MacMillan), cât }i conservatorii (în 1967, prin Wilson) au
sus]inut, ini]ial, aderarea la Comunitatea Economic@ European@, ulterior,
nemul]umi]i de rezultatele negocierilor,
au amenin]at cu organizarea unui nou
referendum în vederea retragerii din
CEE. În fa]a acestui fapt, se ini]iaz@ o
nou@ rund@ de negocieri, în urma c@reia Marea Britanie ob]ine, în 1975,
unele concesii privind participarea sa
la bugetul comunitar }i la regimul importurilor de lapte din Noua Zeeland@.
La întâlnirea }efilor de stat }i de
guverne de la Paris, din decembrie
1974, s-au luat 2 decizii institu]ionale
importante. Una a fost crearea Consiliului European, iar cea de-a doua
era în favoarea alegerilor directe pentru Parlamentul European. În ianuarie
1975 Adunarea a adoptat un proiect
de Conven]ie. Alegerile directe nu au
schimbat cu nimic func]iile Adun@rii,
de supraveghere }i consultare. Totu}i
putea vorbi acum cu o autoritate mai
mare (la respingerea bugetului) }i î}i
putea înt@ri cererea de a primi func]ii
legislative sau colegislative.
La 10 decembrie 1974, are loc un
summit în Paris. {efii de stat sau de
guvern decid sã se întâlneasc@, de trei

Pia]a Spaniei din Madrid

ori pe an, în Consiliul European, î}i
dau acordul privind alegerile directe
ale membrilor Parlamentului European
}i se decide înfiin]area Fondului European de Dezvoltare Regional@. Tot aici
se ia decizia înf@ptuirii unei Uniuni
Economice }i Monetare. Ei cer primului ministru belgian, Tindemans, s@
elaboreze un raport asupra Uniunii,
pân@ la sfâr}itul lui 1975. Summit-ul
de la Rambouillet, din acela}i an, reune}te }efii de stat sau de guvern ai
Republicii Federale Germania, Fran]a,
Italia, Marea Britanie, SUA }i Japonia,
în cadrul c@ruia se subliniaz@ nevoia
urgent@ de relansare economic@ a ]@rilor industrializate }i se exprim@ dorin]a de a intensifica cooperarea interna]ional@.
În cadrul Consiliului European la Bremen,
în Germania, din 1978, se ajunge la un
acord cu privire la o strategie comun@
privind atingerea unei rate mai ridicate
de cre}tere economic@, în vederea reducerii }omajului. Totodat@, se ini]iaz@
planul de creare a Sistemului Monetar
European (SME), care va fi decis în
decembrie, în cadrul Consiliului European la Bruxelles. Este stabilit Sistemul Monetar European (SME), care
se bazeaz@ pe o unitate valutar@ european@ (ECU).

Europa celor doisprezece

Prim@ria din Maastricht - Olanda

Parlamentul European - Strassbourg

Grecia devine cel de al zecelea membru a Comunit@]ii Europene, la 28 mai

Banca Central@ European@
1981, dup@ 4 ani de la depunerea
cererii de aderare. Portugalia solicit@
aderarea în martie 1977, iar Spania în
iulie a aceluia}i an. Negocierile de
aderare au început la 5 februarie 1978 }i
s-au încheiat la 12 iunie 1985, odat@
cu semnarea Tratatelor de Aderare a celor dou@ ]@ri, instituindu-se îns@ o perioad@ tranzitorie de zece ani. Aceast@
perioad@ este o perioad@ foarte tumultuoas@ în evolu]ia comunit@]iilor europene, înregistrându-se trecerea de la
“economic” la “politic”. Dup@ 1975,
când a fost prezentat Raportul Tendemans, a existat o avalan}@ de proiecte de reform@ global@ ale CE, îns@
textele ce au servit cu adev@rat negocierilor ce au condus la adoptarea
Actului Unic European au fost cele
dou@ Rapoarte pentru probleme institu]ionale din decembrie 1984 }i martie
1985 cunoscute drept “Comitetul Dooge.”
În cadrul tratativelor pentru adoptarea
Actului European Unic, parlamentul a
cerut dreptul de a participa la cercetarea rezultatelor conferin]ei, dreptul
de a veni cu amendamente }i de a
participa la rezolvarea disensiunilor
prin discu]ii. Cu toate aceste încerc@ri,
parlamentul a ob]inut doar func]ii de
informare, acesta având totu}i dreptul
de a face sugestii, care îns@ nu erau
obligatorii. Ratificarea Actului European
Unic a condus la o masiv@ diminuare
a suveranit@]ii }i la o important@ acumulare de putere în mâinile Comisiei.
Totodat@ se consacr@ juridic Consiliul
European }i cooperarea european@ în
materie de politic@ extern@. Realizarea
Uniunii Europene are loc prin Tratatul
de la Maastricht, intrat în vigoare în
noiembrie 1993. Tratatul aducea aprofundarea dorit@, în dou@ direc]ii:

stabilea o Uniune Politic@, ce con]inea
inclusiv o politic@ extern@ proprie;
enun]a o Uniune Economic@ }i Monetar@, începând cu anul 1999
Tratatul de la Maastricht este format de
fapt din dou@ tratate: Tratatul de Uniune European@ (TUE) }i Tratatul Comunit@]ii Europene (TCE) }i a introdus
noi politici comunitare }i cet@]enia european@. Institu]iile Uniunii Europene
desemnate s@ realizeze obiectivele stabilite prin Tratatul de la Maastricht sunt:
· Comisia Europeanã;
· Parlamentul European;
· Consiliul de Mini}tri;
· Curtea de Justi]ie;
· Curtea de Conturi.
Consiliul }i Comisia sunt asistate de
Comitetul Economic }i Social, precum }i
de Comitetul Regiunilor, ambele având
rol consultativ. Legat de cadrul institu]ional unic de care dispune Uniunea
se poate spune c@ o singur@ institu]ie
este cu adev@rat institu]ia uniunii, Consiliul European. Toate celelalte institu]ii
sunt institu]ii comunitare puse la dispozi]ia celorlal]i doi piloni (PESC }i
JAI). Acest cadru institu]ional unic
este menit s@ asigure coeren]a }i
continuitatea ac]iunilor întreprinse în
vederea atingerii obiectivelor Uniunii,
repectând }i dezvoltând tot ceea ce sa realizat pe plan comunitar. Consiliul
European d@ Uniunii impulsurile necesare dezvolt@rii sale }i îi define}te
orient@rile politice generale. Parlamentul European, Consiliul, Comisia }i
Curtea de Justi]ie î}i exercit@ atribu]iile
în condi]iile }i cu finalit@]ile prev@zute
de dispozi]iile tratatelor care instituie
Comunit@]ile europene }i tratatele }i
actele care l-au modificat sau completat }i de celelalte dispozi]ii ale tratatului.
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La bursa din Sibiu,

Bursa din Sibiu î}i consolideaz@ pozi]ia în pia]a autohton@ de capital

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

Cre}teri pe linie în octombrie
Prima sesiune de tranzac]ionare a
s@pt@mânii în curs a pus punct celei dea zecea luni din an în aceea}i manier@
impresionant@ cu care bursa sibian@ nea obi}nuit din ultima vreme. {edin]a din
31.10 s-a încheiat cu un volum de transfer de 36.434 contracte futures }i options din 3721 tranzac]ii }i cu o valoare de 113,9 milioane de RON. Cumulate cu rezulatele celorlate zile, totalurile
pe octombrie se constituie ca noi recorduri. Este vorba despre 649.594 contracte futures }i options, volum care
indic@ atingerea, într-o singur@ lun@, a
circa 92& din tot anul anterior }i de o
valoare de 1,82 miliarde RON, care semnific@ o dep@}ire cu aproximativ 77& a
celei din 2005. Conform datelelor precizate, media zilnic@ se ridic@ la 29.526
contracte }i 82,74 milioane de RON. %n
euro, valoarea transferurilor ajunge pentru perioada în discu]ie la 517,34 milioane cu o medie de 23,5 milioane.
“Octombrie a fost o lun@ foarte dinamic@, plin@ în evenimente, atât pe pia]a
contractelor futures, cât }i pe pia]a op]iunilor. Am avut realiz@ri deosebite din
toate punctele de vedere: ca num@r de
contracte futures, options, ca valoare, ca
num@r de pozi]ii deschise” a declarat dl.
Teodor Ancu]a, pre}edintele BMFMS.
%n ceea ce prive}te pia]a op]iunilor, au
fost dep@}ite cele mai optimiste previziuni. S-au încheiat 7599 contracte options ceea ce reprezint@ de trei ori mai
mult decât se tranzac]iona în mod obi}nuit în lunile anterioare. “Volatilitatea ridicat@ a pie]ei a f@cut ca }ansele de a
ob]ine un profit substan]ial s@ fie mari
dar }i riscul la care sunt supu}i investitorii s@ fie unul ridicat. A ap@rut astfel
necesitatea protec]iei, care s-a realizat
eficient cu ajutorul op]iunilor. Investitorii
au preferat s@-}i diminueze profitul }i

a}a foarte consistent cu o anumit@ sum@
necesar@ pentru cump@rarea op]iunilor,
nu foarte mare, decât s@ se expun@
riscului de a pierde poate întreaga valoare investit@” a explicat un broker.
Sectorul financiar s-a dovedit pe parcursul celor 22 sesiuni de tranzac]ionare
punctul central al plasamentelor participan]ilor în pia]@. Din cadrul societ@]ilor
de investi]ii financiare a provenit liderul
lunii trecute, anume derivatele pe activele
suport SIF 2 Moldova pentru care s-au
încheiat peste 304.000 contracte futures,
precum }i locul secund ocupat de derivatele pe ac]iunile SIF 5 Oltenia, cu
199.197 contracte. Derivatele bancare
DETLV s-au reg@sit în favoritele “juc@torilor” în m@sura a mai mult de 50.000
contracte. O evolu]ie bun@ au avut }i derivatele pe SIF 3 Transivania, care, prin
cele 24.304 contracte din octombrie, au
întregit imaginea dominant@ a derivatelor
financiare. Din sectorul energentic, cea
mai bun@ evolu]ie a fost consemnat@ pe
activul suport SNP. Derivatele pe titlurile
“Petrom” au generat, luna trecut@, 48.415
contracte futures. Raportându-ne la eficien]a investi]ional@ a perioadei analizate,
cre}terile cota]iilor au stabilit invesi]iile
long drept strategii câ}tig@toare.

Debut cu record în noiembrie
In sesiunea de debut a lunii noiembrie,
bursa sibian@ a derivatelor “a m@rit stocul”. Prin urmare noi praguri ale volumului de transfer }i ale valorii de trazac]ionare au fost atinse. La închiderea de
miercuri, num@rul contractelor realizate
de investitorii prezen]i în pia]a derivatelor
a atins pragul record de 57.532. cu circa
30& peste maximul anterior. Ca valoare,
cota escaladat@ s-a ridicat la 196,35 milioane de RON. Transformat@ în euro, valoarea se plaseaz@ la peste 55,7 milioane.
“Dup@ ce în octombrie volumele zilnice
au explodat, noiembrie debuteaz@ în for]@
conturând noi performante de excep]ie.
Lichiditatea, care cre}te,\ sistematic, nu vine
decât sa confirme eforturile nostre pentru dezvoltarea pietei derivatelor, care sa impus definitiv ca o putere în mediul
bursier autohton. Chiar dac@ recordurile
care se succed cu repeziuciune pot crea
impresia de lauda de sine, aceasta este
realitatea, iar noi o prezent@m ca atare,
pe baza principiilor de transparen]@ ce
guverneaz@ activitatea noastr@” a mai declarat pre}edintele BMFMS. Evolu]ia semnificativ@ a lichidit@]ii s-a datorat din nou
atractivita]ii emanate de segmental finan-

ciar aflat în “linia întâi” a cre}terilor }i a
valorii de tranzac]ionare deosebite. Situa]ia este explicat@ de d-na Minodora Budin,
director al sucursalei Sibiu Nova Invest
prin prisma faptului c@ “pe pia]a de capital ac]iunile SIF au înregistrat cre}teri de
peste 5&, resim]ite }i în pia]a sibian@
unde derivatele pe aceste active suport
au oscilat si ele foarte mult, iar pozi]iile
deschise s-au m@rit”. Joi, în cea de-a
doua }edin]@ a lunii noimebrie, pia]a a
continuat s@-}i p@streze ritmul de metronom, pîn@ la ora 12,30 fiind încheiate
26.500 contracte din 2530 tranzac]ii.

Brokerii încrez@tori
în derivatele pe indici
În premier@ în România BMFMS a lansat,
la data de 1 noiembrie 2006, derivatele
pe indici bursieri. Prin intermediul acestora investitorii pot s@-}i eficietizeze modalit@]ile de plasament, de protec]ie a
portofoliilor }i de urm@rire a pie]ei }i a
evolu]iei titlurilor tranzac]ionate, fiind }tiut
c@ indicii sunt instrumente extrem de
eficiente }i utile, a}a cum indic@ gradul
lor de utilizare la marile burse de derivate din lume unde volumele pe ace}tia
ajung în jurul a 80&. Întrucât, pe pia]a
sibian@, to]i intermediarii activi sunt societ@]i de servicii de investi]ii financiare
cu experien]@ în tranzac]ionarea pe pia]a
de capital, produsele cele mai tranzac]ionate la BMFM SIBIU sunt derivatele
pe ac]iuni, acestea de]inând peste 95&

din volumul de tranzac]ionare iar derivatele pe indici bursieri vor avea la rândul lor avela}i impact. Pornind de la
acest@ idee, BMFMS are convingerea
c@ va reu}i, prin intermediul noilor instrumente, s@-}i dubleze volumul de
transfer }i valoarea aferent@ acestuia. De
altfel, semnale venite din partea brokerilor de la numerose societ@]i de intermediere c@rora le-a fost prezentat acest
proiect indic@ faptul c@ indicii calcula]i
de BMFMS sunt comerciali }i foarte utili
participan]ilor din pia]a de capital
româneasc@. În acest sens dl Victor Pop
– director opra]iuni Intervam S.A a declarat “ în opinia mea lansarea pe pia]@
a acestor indici reprezint@ un pas important în dezvoltarea pie]ei de capital
în ansamblul ei nu numai printr-o cre}tere a}teptat@ a lichidit@]ii, ci }i prin modernizarea }i s@ sper@m, eficientizarea ei.
Pentru investitorii institu]ionali ace}ti indici sunt intrumente deosebit de importante în managementul riscului de portofoliu }i ar trebui s@ constituie un impuls
pozitiv în decizia de investi]ii. La fel avantajele pe care le prezint@ pentru speculatori }i micii investitori sunt importante, permi]ând celor care gestioneaz@
sume mici s@ acopere o parte mai mare
din pia]a de capital. Sper ca pia]a s@
primeasc@ bine ace}ti indici si s@ asist@m la noi cre}teri de volume tranzac]ionate pe pia]a derivatelor din Sibiu”. De
asemnea, d-na. Minodora Budin, director sucursala Sibiu Nova Invest a afir-

Cea mai curajoas@ moned@ a Estului
Dan SUCIU
urmare din pagina 1
...la sub un procent de dobânda de referin]@ româneasc@, o dobând@ ce nu
prea are }anse s@ creasc@, în condi]iile în care infla]ia se anun]@ serios în
sc@dere. În aceste condi]ii, cât de puternic este de fapt leul, în ajunul iernii?
Leul câ}tig@, atunci când se zbârle}te
mai puternic la dolar, decât la euro.
De fapt, acest comportament nu ]ine
neap@rat de puterile sale. Acestea sunt
efectele }i mai pu]in cauzele. Cauzele
sunt legate de raportul direct dintre
cele dou@ valute, un raport care depinde pân@ la urm@ de dobânzile de
referin]@ ale B@ncii centrale europene
}i, respectiv, ale rezervelor Federale
americane. Dolarul pare s@ sl@beasc@
în continuare, în timp ce euro mizeaz@ pe entuziasmul economiei germane, care pare s@ fi ie}it din pasa
proast@ }i începe încet, încet, s@ trag@
dup@ ea iar întreaga Europ@. Sunt con-

cluzii poate prea timpurii, dar tendin]a de a miza pe euro, în detrimentul dolarului, cel pu]in pe o perioad@
scurt@, este confirmat@. În consecin]@, leul poate sta în expectativ@,
dar încrez@tor. Chiar dac@ exporturile
române}ti devin mai scumpe. Aici
este o problem@, pentru c@, în condi]iile în care exportul nu mai poate
compensa nici cât o f@cea pân@
acum balan]a de pl@]i, acest deficit
uria} risc@ s@ dea peste cap nu
numai leul, ci întreaga economie. Iar
în structura schimburilor noastre comerciale exporturile pot cre}te în condi]iile în care euro se scumpe}te. Faptul
c@, în ciuda unui euro mai ieftin în lei,
exporturile au crescut, acest lucru a
adus sânge proasp@t în venele leului.
{i tot sânge proasp@t a adus devalorizarea dolarului. Cum exporturile noastre sunt în euro, iar importurile în dolari, înt@rirea euro, în fa]a monedei americane e ca un cocktail de vitamine
pentru leu. {i, cum export@m peste
2/3 din valori în UE, miz@m pe euro.

Cum import@m enorm energie –
petrol }i gaze - cu pre]urile raportate în dolari, un dolar mai slab este
binevenit. Parc@ nici nu mai sperie
atât pre]urile în cre}tere la petrol,
atunci când dolarul e considerat slab.
Dar, a miza doar pe acest joc al valutelor e un joc cu risc. Atunci când
jocul e pe forex, e ca o investi]ie cu
plus }i minus. Bursa monetar@ se
poate întoarce u}or, atunci când
mizele sunt pe termen lung. Acest
joc, pe banii de buzunar, nu e decât
o chestiune personal@. Dar, atunci
când toate echilibrele macroeconomice depind de o evolu]ie conjunctural@ poate ar trebui privit cu mai
mult@ re]inere performan]ele monedei. {i, a miza pe un dolar slab, prea
multa vreme, este ca }i cum ai paria
pe faptul c@ economia american@ nu
este economia american@. Asta nu
înseamn@ s@ nu profit@m, acum, de
dolarul mai slabu] }i s@-l jumulim cât
se poate, în contextul în care nici
euro nu se las@ mai prejos.

mat “Semnalele din pia]@ indic@ faptul ca
aceasta a}teapt@ de ceva timp lansarea
derivatelor pe indici. Cred ca va fi un
lucru de bun augur pentru piata de capital iar lichiditatea va cre}te sim]itor la
bursa din Sibiu,. Proiectul BMFMS este
l@udabil }i îi doresc mult success }i
lichiditate”. O atitudine similar@ a fost
manifestat@ }i de brokerul clujean de la
BT Securities, dl. Bogdan Ungureanu,
care a declarat “Ca broker, am a}teptat
acest fapt cu mult interes, mai ales indicele sectorial pe SIF }i b@nci. Derivatele
pe indici vor fi cu atât mai interesante
pentru fondurile de investi]ii noi dechise
pe indici, cum este si cel deschis de
Banca Transilvania numit BT Index. Cred
c@ fondurile de investi]ii se vor dovedi
extrem de intresate de aceste derivate.
În continuare nu avem decât s@ a}tept@m pentru a vedea toate detaliile acestor instrumente derivate, efectele lor asupra lichidit@]ii, si s@-i ur@m succes.
Derivatele pe ac]iuni tranzac]ionate la
BMFM SIBIU se adreseaz@ atât investitorilor individuali cât }i celor insitu]ionali, ele putând fi utilizate în scop speculativ sau pentru acoperirea riscului de
portofoliu. Acesti indici sunt calculati de
bursa sibian@ printr-o metodologie de
calcul simpl@, pentru a fi cât mai accesibili investitorilor. Odata cu familiarizarea
acestora cu avantajele si modalit@]ile de
ac]iune ale derivatelor pe indici, BMFMS
va continua s@ se orieteze }i spre alte
tipuri de indici bursieri, mai complec}i.

cm
yb

cm
yb

LOCUIN[E

8

VINERI 3 NOIEMBRIE 2006

EVENIMENT 2006

Sibiul - noul fagure reziden]ial (II)
Banii investitorilor obi}nui]i s@ ob]in@ rapid profituri grase au o nou@ destina]ie: pia]a reziden]ial@ din Sibiu.
Excavatoarele mu}c@ lacom din p@m$nturi pe care, p$n@ mai ieri, se aflau fie fabrici p@r@ginite, fie gunoaie. Cele
}ase proiecte reziden]iale prezente aici totalizeaz@ peste 600 de noi locuin]e pentru sibieni, apartamente, case sau
vile de lux }i cumuleaz@ o suprafa]@ total@ de construc]ie de circa 110.000 de metri p@tra]i. Stadiul lucr@rilor este
diferit, de la investi]ie la investi]ie, ^ns@, teoretic, toate cartierele private ar trebui s@ fie gata anul viitor. Pre]ul
mediu al noilor vile }i apartamente la care constructorii lucreaz@ de zor dep@}e}te 70.000 de euro.
Ileana ILIE

Ana - ansamblu
de 10 mililioane de euro
Noile complexe de vile sau blocuri de
apartamente au adus pe pia]@ locuin]e
cu finisaje la standarde foarte ^nalte,
camere mari, ^nsorite }i o configura]ie
modern@ a spa]iului. %ntr-un alt proiect
reziden]ial investe}te }i Residence
Investments. Compania a lansat proiectul Ansamblu Reziden]ial Ana }i a propus ca loca]ie {ura Mare. Situat la patru
km de Sibiu, ansamblul se ^ntinde pe o
suprafa]@ total@ de 40.300 metri p@tra]i,
din care 31.300 metri patra]i reprezint@
parcele individuale, 6.500 metri p@tra]i
sunt aloca]i re]elei stradale }i 2.500 metri
p@tra]i sunt destina]i spa]iilor verzi }i construc]iilor tehnico-edilitare. Investi]ia companiei Residence Investments este estimat@ la circa 10 milioane de euro. Vor
fi 64 de case, cu un teren aferent de p$n@
la 600 metri p@tra]i. Zona reziden]ial@
include o ^mprejmuire securizat@, punct
permanent de paz@, dar }i o baz@ de
agrement, cu teren de fotbal, de tenis,
sal@ de fitness, saun@ }i spa]ii de joac@
pentru copii. Mai mult, micul or@}el va

avea }i sta]ie de tratare }i alimentare a
apei potabile, sta]ie de epurare, alimentare cu gaz metan }i energie electric@.
Amatorii au la dispozi]ie }ase modele de
proiecte, care pot fi }i personalizate.

Cartier reziden]ial ^n Dumbrava
Nou intrat pe pia]a de la Sibiu, grupul
financiar Imofinance din Cluj investe}te
aproape 40 milioane de lei ^ntr-un cartier
reziden]ial care va r@s@ri ^n Calea Dumbr@vii
- Intrarea Siretului, ^n una din cele mai
lini}tite }i mai verzi zone din Sibiu.
Cele }apte blocuri, care vor forma parcul
reziden]ial Dumbrava, vor fi construite pe
aproape 9.500 de metri p@tra]i. Sibienii
vor avea la dispozi]ie 160 de apartamente
la standarde europene. Lucr@rile au
^nceput ^n 29 iulie, iar termenul de
finalizare a fost fixat peste 14 luni. “Sibiul
este un ora} cu poten]ial deosebit pentru investi]ii, ca dovad@ a alegerii lui de
c@tre investitori str@ini pentru activit@]i
industriale }i a noastr@ ca investitori autohtoni, pentru investi]ii imobiliare ^n locuin]e. Estim@m c@ cererea segmentului mediu este suficient de mare, iar oferta de locuin]e noi destul de redus@.
Suntem, deci, optimi}ti ^n privin]a suc-

cesului ofertei noastre. Datorit@ faptului
c@ municipiul Sibiu se dezvolt@, clien]ii
au preten]ii tot mai mari la apartamentele
nou construite. Noi avem posibilitatea de
a satisface cerin]ele clien]ilor at$t prin
oferta la pachet diversificat@, c$t }i prin
calitatea produselor }i serviciilor pe care
le oferim. Ceea ce oferim noi este nou
pe pia]a din Rom$nia - at$t apartamente,
c$t }i modalit@]i de finan]are prin IMOCREDIT sau IMOLEASING. Pre]urile practicate sunt la nivelul pie]ei. Datorit@ faptului c@ oferim }i posibilit@]i de finan]are,
}i pre]uri la pachet, oferta poate fi adaptat@ cerin]elor }i posibilit@]ilor unui num@r
de clien]i mult mai mare. Oferim apartamente cu finisaje moderne }i predare la
cheie, dar putem oferi }i apartamente
nefinisate, f@r@ gresie, faian]@, parchet,
sau obiecte sanitare, precizeaz@ Mona
Tobias, directorul general executiv al
Imoinvest SA, parte a grupului Imofinance.
Cele 160 de apartamente din ansamblul
reziden]ial vor avea una }i dou@ camere.
Blocurile vor avea trei etaje, cu suprafe]e
utile cuprinse ^ntre 44 }i 62 de metri
p@tra]i. Ansamblul va avea }i 160 de
parc@ri exterioare amenajate, spa]ii verzi,
loc de joac@, acces auto }i pietonal pri-

vat. Pre]ul de v$nzare al apartamentelor
porne}te de la 40.650 euro, dar nu trece
de 60.950 euro, ^n func]ie de tipul de
apartament }i modalitatea de plat@ alese
de viitorul locatar. Locul de parcare exterior salt@ }i el pre]ul cu ^nc@ 2.990 euro,
cu TVA inclus. Terenul pe care se va
construi ansamblul reziden]ial este proprietatea SC Imoinvest SA.
(va urma)

Sultanul Mahmut II p@r@se}te palatul Topkapi
prin poarta “Bab-i Hümayun”, secolul XIX

Comitetul }tiin]ific
Dan Popescu, prof.univ.dr. Dr.H.C.,
ULBS, cercet@tor }tiin]ific gradul I (as)
Academia Rom$n@,Institutul Na]ional
de Cercet@ri Economice, Bucure}ti,
Premiul Academiei Române 1999
(pre}edinte); Nicolae Balte}, prof.
univ. dr. ULBS; Gerd Benke, subsecretar de stat pentru problemele întreprinderilor mici }i mijlocii, Berlin,
Germania; Sorin Burnete, prof. univ. dr.
ULBS; Carmen Comaniciu, conf. univ.
dr. ULBS; Silviu Cri}an, prof. univ. dr.
ULBS; Ene Emil Dinga, prof. univ. dr.
ULBS }i Univ. ”Spiru Haret”; Emilian M.
Dobrescu, prof. univ. dr. Univ.”Spiru
Haret” }i Academia Român@; Livia Ilie,
conf. univ. dr. ULBS; Valeriu IoanFranc, director general adj. – Institutul
Na]ional de Cercet@ri Economice;
Eugen Iord@nescu, dr., Camera de
Comer], Industrie }i Agricultur@ a
jude]ului Sibiu }i ULBS; Robert Labbé,
prof. univ. dr. Dr. H.C., Universitatea din
Rennes1, Fran]a; Corvin Lupu, prof.
univ. dr. ULBS; Silvia M@rginean, conf.
univ. dr. ULBS; Constantin Oprean,prof.
univ. dr. ing. Dr.H.C., ULBS; Napoleon
Pop, prof. univ dr., directorul Centrului
de Cercet@ri Monetare }i Financiare al
Academiei Rom$ne,membru ^n Consiliul
de Administra]ie al B@nci Na]ionale a
Rom$niei; Constantin Popescu, prof.
univ. dr. ASE Bucure}ti; Ilie Rotariu,
conf. univ. dr. ULBS; Lucian Vin]an,
prof. univ. dr. ing. ULBS, Premiul
Academiei Române 2005, membru (c)
al Academiei de {tiin]e Tehnice;
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