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Cât de aiuritoare }i alunecoase sunt c@ile politicii române}ti! S@ ne amin-
tim doar câte speran]e }i-au legat românii de formula magic@ „S@ tr@i]i
bine!” Cum s@ nu-]i plac@ s-o crezi adev@rat@, providen]ial@ }i cât se poate
de la îndemân@? Numai c@, dup@ o vreme, certitudinile au intrat în cea]@,
iar formula câ}tig@toare a început s@ se nuan]eze. Ceva de genul „Trebuie
mai întâi s@ tr@i]i r@u, ca s@ pute]i tr@i bine!” Am priceput-o }i pe asta,
dar, mai nou, credem c@ se încearc@ înc@ o reformulare: „S@ tr@i]i r@u pe
s@turate, c@ binele nu se }tie când va veni!”
Am fi cei dintâi bucuro}i, dac@ aceast@ percep]ie pesimist@ s-ar dovedi
fals@, dar sarabanda nebun@ a pre]urilor întunec@ orizontul }i ve}teje}te
orice urm@ de optimism. Se adevere}te, a}adar, temerea românilor c@ ade-
rarea la U.E. va scumpi, prin aliniere, tarifele la gaze, electricitate, energie
termic@. Cu o precizare absolut necesar@: nu admiterea în Comunitatea
European@ face s@ explodeze, cel pu]in în acest moment, pre]urile, ci
degringolada din propria ograd@ na]ional@!
Pentru a în]elege mai bine aceast@ realitate, vom porni mai întâi de la o în-
trebare-cheie: de ce s-a decis devansarea cu dou@ luni a scumpirii cu 8,5
la sut@ a gazelor naturale în România, }tiut fiind c@ aceasta fusese plani-
ficat@ }i anun]at@ în debutul anului 2007?
R@spunsul oficial a creat o stare de perplexitate în rândurile milioanelor de
români p@c@li]i din nou: ca s@ mai m@rim pu]in infla]ia la sfâr}itul acestui
an – zic guvernan]ii – pentru c@ dac@ e prea mic@ în 2006, s-ar putea s@
ne trezim c@ va fi mai mare în 2007 }i nu d@ bine în ochii europenilor!
Se poate oare imagina o explica]ie mai penibil@? Potrivit „logicii” acesteia,
infla]ia mic@ din acest an este de vin@ pentru scumpirile în avans la gaze
}i electricitate! „Anul 2006 va r@mâne în istorie ca anul în care ne-am
apropiat de infla]ia european@” – proclama, deun@zi, într-o conferin]@ de
pres@, Mugur Is@rescu, probabil singurul care mai crede în adev@rul sta-
tisticilor fardate. Altfel, românului de rând îi este cu neputin]@ s@ accepte
c@ traiul s@u de toate zilele, însemnând mâncare, b@utur@, ]ig@ri, îmbr@c@-
minte, aparatur@ electro-casnic@, taxe, impozite, energie }.a.m.d., traiul pe
care îl presupune asigurarea acestora, prin urmare, este mai scump, la ca-
p@tul unui an tulbure ca acesta, doar cu 4,7 procente. Românul de rând,
cet@]ean european deja, trateaz@ fie cu indiferen]@, fie cu suspiciune, bom-
bardamentul de raport@ri }i prognoze festiviste de azi, care parc@ începe
s@ semene prea mult cu telegramele bombastice din vremuri de trist@
amintire, prin care se „fabricau” în cascad@ recolte-record, existente doar
în arsenalul propagandistic al timpului, nu }i în hambarele ]@rii.
Revenind, îns@, la subiectul principal al analizei de fa]@, s@ consemn@m
doar dou@ certitudini cu care ne vom confrunta în perioada urm@toare:
1. Este limpede c@ scumpirea de acum a gazului }i electricit@]ii va de-
clan}a un lan] de cre}teri de pre] la marea majoritate a produselor de
baz@. De altfel, procesatorii s-au }i gr@bit s@ anun]e, parc@ anume pentru
a le strica românilor s@rb@torile, modificarea pre]urilor la pâine, lapte
}i carne, cu procente mai mult sau mai pu]in fundamentate. 

Utilizarea Internetului a c@p@tat propor]iile unui fenomen de mare amploare,
omul modern devenind dependent de serviciile oferite prin intermediul Inter-
netului. Folosirea Internetului este vital@ la tot mai multe locuri de munc@, în-
treaga societate fiind, de altfel, tributara conexiunii la re]ea. Petrecându-}i
din ce în ce mai mult timp în fa]a unui calculator conectat la Internet, oa-
menii apeleaz@ tot mai des la serviciile oferite de diverse companii.
R@spunzând nevoilor omului modern, pentru care drumul la banc@ în-
seamn@ pierdere de timp }i de bani, institu]iile bancare au lansat o serie
de servicii financiare, accesibile prin intermediul Internetului sau telefonului
mobil. Internet Banking-ul este unul dintre aceste servicii, destul de pu]in fo-
losit în România, comparativ cu alte state ale Uniunii Europene, cu doar 150.061
de utilizatori în al doilea trimestru al anului 2006, dar cu un dinamism remar-
cabil, conform statisticilor publicate de Ministerul Comunica]iilor }i Tehno-
logiei Informa]iei (MCTI).
Tot conform acestor statistici, peste 25 de miliarde euro au fost tranzac-
]ionate cu ajutorul instrumentelor de plat@ cu acces la distan]@, în primul tri-
mestru al anului 2006. Peste 65 de miliarde de euro este valoarea pl@]ilor
efectuate, anul trecut, prin intermediul serviciilor bancare electronice la distan-
]@, gen internet banking, home-banking sau mobile-banking, utilizate de peste
100.000 de clien]i ai b@ncilor române}ti, al c@ror num@r s-a dublat în 2005.
(dr. R@zvan Sorin {erbu)

“Adev@rul nu include
numai rezultatul, ci }i
calea care duce la el”

Karl Marx
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Dan SUCIU
La un pas de intrarea în iarn@, leul a trecut din nou de
pragul de suport }i a ajuns la 3,48. Adic@ pare tare,
pare plin de curaj }i, dac@ a trecut cu bine de perioada

de toamn@ târzie, exist@ }anse semnificative
pentru un sfâr}it de an în for]@. Fa]@ de anul
trecut, evolu]ia este invers@. Toamna lui 2005 a
prins leul pe la 3,50 pentru un euro }i s-a dus
în sc@dere, pân@ spre sfâr}itul anului, când a
ajuns la 3,66–3,67. Toamna e anotimpul acumu-
l@rilor, anotimpul importurilor, a}adar, al valutei.
Se fac achizi]iile de energie, pe de o parte, pe
de alt@ parte se aduc importurile care s@ alimen-
teze s@rb@torile. {i, atunci, cererea de valut@ cre}-
te, odat@ cu cre}terea cererii de asemenea pro-
duse sau odat@ cu cre}terea pre]urilor la energie
– petrol, gaze. Chiar dac@ o parte a acestor pro-
duse sunt în dolari, cererea de valut@ de orice
fel r@mâne o constant@, iar pre]urile depind de
jocul celor dou@ monede importante, raportul la
euro r@mâne cel important pentru o economie
“euroizata” mai rapid decât se credea, având în
vedere pasiune pentru dolar, de alt@ dat@. A}a-
dar, dincolo de jocul reciproc euro-dolar, în
rela]ia binar@ cu leul toamna aduce în mod tra-
di]ional o devalorizare a monedei române}ti. A}a
a fost }i în 2004 }i în 2005, chiar dac@ evolu-
]iile nu mai au fluctua]iile dramatice de alt@ dat@.
Anul acesta îns@, în plin sezon tradi]ional de “va-
lute”, leul se înt@re}te. Nu dramatic, nu specta-
culos, nu într-atât încât s@-i pun@ din nou pe
jar pe exportatori, dar dac@ a încheiat vara în
jur de 3,53, se preg@te}te s@ intre în iarn@ la
3,48. E o evolu]ie contradictorie pentru acest se-
zon, }i nu neap@rat fa]@ de fluctua]iile care au
mai avut loc în cursul acestui an. În primele
unsprezece luni, leul a câ}tigat doar 5,2&. 
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Crearea unei pie]e unice competitive pentru societatea informa-
]ional@ se va sprijini pe convergen]a pproduselor }}i ppe cconvergen]a
industriilor TTIC. Pe o pia]@ competitiv@, operatorii vor încerca s@-
}i diferen]ieze ofertele, iar tendin]a general@ în urm@torii ani va fi
c@tre „serviciile triple”, ceea ce ne face s@ afirm@m c@ convergen]a
contribuie la cre}terea competi]iei }i la o cre}tere rapid@ a pie]ei
broadband. 
În conformitate cu Raportul Comisiei Europene, din mai 2006, cu
privire la rezultatele implement@rii i2010, conexiunile broadband
acoper@ în prezent 12,8& din popula]ia UE 25 (aproape 59 milioane
linii), ceea ce reprezint@ o cre}tere de 21&, fa]@ de iulie 2005.
În anumite state membre, mai mult de jum@tate dintre conexiunile
casnice la Internet sunt conexiuni broadband. În octombrie 2005,
UE a dep@}it SUA, din punctul de vedere al liniilor broadband,
dar r@mâne în continuare departe de liderul acestui domeniu,
Coreea de Sud (25,5&).
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Comparativ cu sfâr}itul anului 2004, la
finele anului 2005, s-a înregistrat o
cre}tere cu 126& a num@rului de uti-
lizatori, iar valoarea tranzac]iilor, expri-
mate în echivalent euro, a crescut cu
77&, atingând cifra record de
4.264.486.755,49 euro.

Avizele pentru instrumentele de plat@
electronice, Internet-banking, home-ban-
king sau mobile-banking, pentru b@ncile
care furnizeaz@ aceste servicii vor fi
emise de auditori cu certificare inter-
na]ional@, potrivit unui ordin al min-
istrului Comunica]iilor }i Tehnologiei
Informa]iei.
Num@rul utilizatorilor instrumentelor de
plat@ cu acces la distan]@ s-a dublat
în primul trimestru al acestui an, fa]@ de
aceea}i perioad@ a anului trecut, ast-
fel încât, la finalul acestui prim trimes-
tru, au fost raporta]i 117.860 utilizato-
ri, fa]@ de 56.087, în aceea}i perioa-
da a anului 2005. 
Valoarea tranzac]iilor, aferente trimes-
trului I 2006, în lei }i valut@, expri-
mate în echivalent euro, dep@}e}te 25

miliarde euro, fiind cu 22&
mai mare decât în trime-
strul IV al anului 2005, re-
prezentând dublul valorii tran-
zac]iilor înregistrate la nive-
lul trimestrului I din 2005.
Dou@zeci}i}ase din b@ncile
active pe pia]a româneasc@
pun la dispozi]ia clien]ilor
39 de instrumente de plat@
cu acces la distan]@, 22 din-
tre acestea fiind solu]ii de In-
ternet Banking, 12 de Home
Banking, 3 de Mobile Ban-
king }i 2 de Internet bank-
ing/Home banking. 
În urma raport@rilor efectu-

ate de c@tre cele 26 de b@nci avizate,
conform art.15, din Ordinul 218/2004,
privind procedura de avizare a instru-
mentelor de pla-t@ cu acces la distan]@,
de tipul aplica-]iilor Internet-banking,
Home-banking sau Mobile-banking, a
rezultat urm@-toarea situa]ie la finalul
trimestrului I al anului 2006: un nu-
m@r de utilizatori de 117.860, un vo-
lum al tranzac]iilor de 3.607.417.
Instrumentele de plat@ la distan]@ per-
mit utilizatorului accesul direct la fon-
durile sale, efectuarea de pl@]i sau tran-
sferul de fonduri, cu ajutorul acestor
instrumente putând fi ob]inute infor-
ma]ii privind situa]ia conturilor }i a ope-
ra]iunilor realizate de c@tre utilizator.
Evolu]ia datelor referitoare la tranzac-
]iile efectuate cu ajutorul instrumen-
telor de plat@ cu acces la distan]@ este
reprezentat@ în reprezenta]iile grafice
ce urmeaz@.
%n Regulamentul BNR nr.4/2002, ca-
pitolul III, sec]iunea I se specific@: Emi-
terea instrumentelor de plat@ elec-
tronic@, se specific@ la art.31, lit.f) c@
în situa]ia în care emitentul solicit@
autorizarea pentru un instrument de
plat@ cu acces la distan]@, de tipul apli-
ca]iilor Internet-banking sau home-
banking, cererea va fi înso]it@ de
toate avizele/certific@rile primite de la
produc@torul programului informatic -
software aflat la baza aplica]iei - pri-
vind nivelul de securitate al transmi-
siilor de date }i protocolul de r@s-
puns, utilizat în cazul apari]iei unor
disfunc]ionalit@]i în cadrul sistemului,
precum }i de avizul Ministerului Co-
munica]iilor }i Tehnologiei Informa]iei
sau al altor entit@]i indicate de acesta. 
%n Regulamentul BNR nr.4/2002, ca-
pitolul III, sec]iunea I se specific@:
Emiterea instrumentelor de plat@ elec-
tronic@, se specific@ la art.31, lit.f)
c@ în situa]ia în care emitentul solicit@
autorizarea pentru un instrument de pla-
t@ cu acces la distan]@, de tipul aplica-
]iilor Internet-banking sau home-bank-
ing, cererea va fi înso]it@ de toate avi-
zele/certific@rile primite de la produ-
c@torul programului informatic - soft-
ware aflat la baza aplica]iei - privind
nivelul de securitate al transmisiilor

de date }i protocolul de r@s-
puns utilizat în cazul apa-
ri]iei unor disfunc]io-nalit@]i
în cadrul sistemului, pre-
cum }i de avizul Ministe-
rului Comunica]iilor }i Teh-
nologiei Informa]iei sau al altor
entit@]i indicate de acesta. 
Integrarea României la 1 ian-
uarie 2007 va accelera acest
proces }i pe pia]a româ-
neasc@, care va tinde s@ se
alinieze pie]ei europene atât
sub presiunea competi]iei
interbancare cât mai ales sub pre-
siunea clien]ilor care vor dori servicii
bancare la acela}i standard pe tot
cuprinsul Uniunii. Sim]ind aceast@ di-
rec]ie de evolu]ie a pie]ei, tot mai mul-
te b@nci autohtone preg@tesc noi pro-
duse }i noi aplica]ii, atât
pe platformele existente
acum, cât }i pe noi plat-
forme, mult mai competi-
tive. Dezvoltarea e-bankin-
gului va avea efecte be-
nefice atât în domeniul co-
mer]ului pe internet, care
momentan sufer@ din pri-
cina lipsei unor posibi-
lit@]i de plat@ ieftine }i si-
gure, cât }i în ceea ce pri-
ve}te rela]iile dintre furni-
zori }i beneficiari. E de
a}teptat o mai mare des-
chidere a furnizorilor de
utilit@]i, precum }i a celor

de mare impact precum telefonia
mobil@. Se pare c@ noua stea a ser-
viciilor bancare va deveni sau e pe
cale s@ devin@ e-bankingul. Acest
lucru va fi pozitiv pentru noi to]i }i
pentru întreaga societate.

E-BBANKING          EEMIGRARE VINERI 24 NOIEMBRIE 20062

Accelerarea dezvolt@rii serviciilor bancare electronice, 
în contextul integr@rii europene 

Românii au o p@rere foarte bun@ despre
emigrarea în America. De o parte, avem
mirajul societ@]ii occidentale, laptele }i
mierea lumii de dincolo de ocean, de
cealalt@ parte se afl@ tragedia istoriei
recente, co}marul «co}ului zilnic» al
pensionarilor }i al scaden]ei facturi-
lor. De fapt, românii ar pleca oriunde,
numai s@ fie în afara grani]elor patriei
lor, departe de capra slab@ sau gras@
a vecinului }i de cartierul din beton,
de asfaltul stricat }i de nesim]irea se-
menilor, de praful ghi}eelor }i de }me-
cheria comercian]ilor, de telefoanele sau
u}ile închise în nas, departe de înjur@-
turile stradale ale compatrio]ilor }i de
be]ele-n roate ale cunoscu]ilor, de-
parte de afacerile necurate pe banii
publici }i de neghiobia guvernan]ilor.
Parcurgând resemna]i etapele supra-
vie]uirii, am devenit un model nespe-
rat de societate, mâna]i de invidii }i
st@pâni]i de r@utate, desolidari }i insti-
gatori, superficiali în a stabili scara
valorilor }i rigorile competen]ei. 
Migra]ia popoarelor nu s-a încheiat în
Evul Mediu timpuriu, ea continu@ ma-
siv în era globaliz@rii }i post-globali-
z@rii, sub forma dezr@d@cin@rilor tar-
dive. Dup@ aproape un mileniu de

domina]ie, str@inii n-au reu}it s@ ne
alunge din ]ar@; la }aisprezece ani de
la ultima «eliberare», fugim de bun@
voie de pe propriul teritoriu. Striga-
rea sub gloan]e a libert@]ii }i flutu-
rarea steagului decupat al victoriei, în
decembrie ’89, au însemnat pentru
noi startul, sub fanion na]ional, în ma-
ratonul r@t@cirii prin lume. Se pleac@
din ]ar@, pentru c@ anormalitatea pri-
meaz@ asupra normalit@]ii lucrurilor,
pentru c@ ciclul decaden]ei se pre-
lunge}te peste linia vie]ii decente. Iar
cei r@ma}i acas@ vor continua, pe în-
fundate, rup]i de planeta înconjur@-
toare, s@-i invidieze pe cei «sc@pa]i»
din lag@rul mentalit@]ilor }i practicilor
de tip dâmbovi]ean, de mizeria coti-
dian@ a post-comunismului }i de co-
rup]ia generalizat@ a tranzi]iei mioriti-
ce. Pleca]ii, fugi]ii, emigran]ii, c@p}u-
narii, oricum i-am numi pe cei cu
reziden]a temporar@ sau definitiv@ în
str@in@tate, ies din lunga serie a ne-
drept@]ilor zilnice. Pentru ei, tic@ie cea-
sul universal }i cânt@ cucul civiliza]iei
contemporane. Gata cu b@}c@lia bal-
canic@, cu profitul u}or }i cu vorba
gratuit@. Time is money, iar munca
cinstit@ este r@spl@tit@. 
Românii ajung }i prin Canada, un
continent-stat aflat pe locul }ase în ierar-

hia mondial@ a statelor, în func]ie de
nivelul lor de dezvoltare uman@ (fa]@
de România, pozi]ia 60 în acela}i
Human Development Index). Cât pot
de mul]i, cei care au bani, cei care
au vise sau cei care le au pe amân-
dou@, plus un dram de minte în cap
}i câteva clase în plus pe foaie. Cei
mai noroco}i î}i aduc apoi familia }i
prietenii, populând cartierele }i ora-
}ele din Lumea Nou@. Dovad@ stau
statisticile }i clasamentele de speciali-
tate, care-i men]ioneaz@ drept «cam-
pioni» europeni ai fugii de pe b@trâ-
nul continent (locul 11, dac@ se iau
în calcul toate continentele }i locul 3,
dac@ ne limit@m la Europa). Doar Ma-
rea Britanie }i Fran]a se mai afl@ îna-
intea performan]elor «de podium» ale
atle]ilor români ai imigr@rii în Cana-
da, cu rezerva c@ procentele franco-
britanice sunt constituite, în principal,
din persoane provenite din fostele
colonii. Odat@ pleca]i de acas@, se
simt datori s@-i ]in@ la curent pe cei
r@ma}i în urm@ despre existen]a lor,
despre fericirea f@r@ de seam@n care i-a
cuprins }i despre bun@voin]a nem@r-
ginit@ a destinului (informa]ii pre]ioa-
se, citate din colec]ia de carte pen-
tru to]i: «Goana dup@ aur în trening
de fâ}» }i alte povestiri vân@tore}ti). 

Îmi pare r@u, am pentru cei care cred
în iotele vecinilor o veste proast@: pa-
radisul terestru nu a fost înc@ des-
coperit, a}a cum nici iadul nu a fost
localizat în România. Din simplul mo-
tiv c@ fiecare om poart@ m@rirea }i
dec@derea în interiorul lui, în profun-
dul fiin]ei, adâncurile cele mai pu]in
explorate. Departe de mine dorin]a
mali]ioas@ de a spulbera iluziile unei

bune p@r]i a popula]iei: p@rerile, ca }i
preten]iile de via]@ ale oamenilor,
sunt împ@r]ite }i fiecare se na}te în
propria zodie a norocului. Dar, de cele
mai multe ori, socoteala de acas@ nu
se potrive}te cu cea din târg, fie el }i
târg de vaz@, de cealalt@ parte a Terrei,
iar faptul c@ imagina]ia românilor se-
dentari o ia razna, nu are relevan]@,
decât într-o realitate virtual@. 

Dan-Alexandru POPESCU

Români au fost, români sunt înc@…

dr. R@zvan Sorin {ERBU

Imagine din Toronto - Canada
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În acest domeniu, ]@rile mai dezvoltate au
rate de cre}tere mai mari, ceea ce duce
la cre}terea decalajelor (Figura 11)
Importan]a gradului de utilizare a co-
nexiunilor broadband este legat@ în
mare m@sur@ de faptul c@ utilizarea
Internetului este legat@ de prezen]a
acestui tip de conexiune. Datele Eu-
rostat arat@ c@ atât în cazul utilizato-
rilor individuali, cât }i în cazul firme-
lor, utilizarea Internetului este mai
frecvent@ în cazul conexiunilor broad-
band. Pentru opera]ii simple, precum
g@sirea de informa]ii cu privire la bu-
nuri }i servicii, existen]a unei conexiu-
ni broadband nu este un factor deci-
siv. Pe de alt@ parte, în cazul unor ope-

ra]iuni mai complexe, precum tele-
working-ul, firmele care dispun de o co-
nexiune broadband sunt mai interesa-
te }i de aproximativ 3 ori mai nume-
roase, comparativ cu cele care dispun
de conexiuni narrowband de imple-
mentarea unor asemenea proceduri. 
i2010 identific@ patru provoc@ri prin-
cipale pentru convergen]@: viteza, con-
]inutul bogat, interoperabilitatea }i se-
curitatea, ar@tând nevoia de a crea un
cadru consistent pentru societatea infor-
ma]ional@ }i serviciile media pentru a
promova investi]iile }i concuren]a. Ac]iu-
nile prev@zute în strategia i2010 sunt:
· Revizuirea ccadrului llegal ccare rregle-
menteaz@ ccomunica]iile, iinclusiv aasi-
gurarea uunei sstrategii ppentru mmanage-
mentul sspectrului dde ffrecven]e;
· Crearea uunui ccadru cconsistent ppen-

tru ssocietatea iinforma]ional@ }}i sser-
viciile mmedia – convergen]a tinde s@
decupleze infrastructura re]elelor de
tipul serviciilor audio – vizuale pe care
le poate oferi. Atunci când serviciile
de audio – vizual au devenit disponi-
bile on-line, convergen]a permite fur-
nizorilor de servicii s@ î}i ofere con]i-
nutul la un nivel pan-european. În pre-
zent, diferi]ii furnizori de servicii sunt
trata]i diferit, în func]ie de modul în
care livreaz@ produsele. 
· Sprijinirea ccrea]iilor eeuropene }}i aa
circula]iei aacestora;
· Identificarea }}i ppromovarea aac]iu-
nilor ccare ppot aasigura iinteroperabili-
tatea, }}i îîn mmod sspecial mmanagemen-
tul ddrepturilor ddigitale ((MDD)
Convergen]a reprezint@ o provocare
pentru sectoarele separate în mod
tradi]ional, întrucât este nevoie ca
acestea s@ ac]ioneze împreun@ pentru
a g@si noi modalit@]i de a-}i distribui
produsele on-line. Convergen]a pre-
supune o sum@ de avantaje pentru
consumatori, în principal posibilitatea
de a accesa o cantitate mai mare de
informa]ii }i mai multe posibilit@]i cu
privire la con]inutul mesajelor. Cu
toate acestea, putem sesiza existen]a
unor surse de îngrijorare: protec]ia
împotriva practicilor neloiale }i posi-
bilitatea de a câ}tiga încrederea con-
sumatorilor; politica de confiden]iali-
tate; impunerea unei legisla]ii care s@
asigure protejarea datelor; blocaje da-
torate lipsei de interoperabilitate; lipsa
de transparen]@; securitatea pl@]ilor }i
tranzac]iilor etc.

Gazul care arde buzunare }i curentul care electrocuteaz@ existen]a
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urmare ddin ppagina 11
Vor urma, cu siguran]@, }i altele. Suntem
absolut convin}i c@, în momentul de
fa]@, nici m@car Mugur Is@rescu }i
echipa sa de la BNR nu }tiu unde }i
când se va opri acest periculos caru-
sel }i, mai ales, care va fi nota de
plat@ pentru efortul s@u disperat de
a salva imaginea unei economii „per-
formante” care î}i ascunde sl@biciu-
nile }i dezechilibrele sub pre}. Ceea
ce }tim sigur este c@, anul trecut, ban-
ca central@ a României a contabilizat
pierderi de 832 milioane euro în lupta
cu infla]ia }i fondurile speculative. }i nici
2006 nu se arat@ cu mult mai bun ...
2. Românii trebuie s@ }tie c@ aceast@
ultim@ majorare de pre]uri reprezint@
doar ini]iativa grupului austriac OMV,
st@pânul Petrom-ului, care, de fapt, a
solicitat un pre] mult mai mare }i a
fost cu greu temperat@ în preten]iile
ei, inclusiv cu amenin]area (pueril@,
de altfel, }i în orice caz tardiv@) rea-
naliz@rii contractului de privatizare a
Petrom în viitoarea }edin]@ a CSAT.
Ce vrem s@ spunem cu asta? Pur }i
simplu, c@ salturile de pre]uri „plani-
ficate” abia urmeaz@: se vorbe}te deja

de introducerea suplimentar@ a unei
taxe locale de tranzit, iar la orizont
s-au ivit etapele de aliniere a pre]ului
intern la cele practicate în Uniunea
European@, conform prevederilor con-
tractului de preaderare, asumate de Gu-
vernul României. A}adar, ca la noi, la
nimeni. Dup@ scumpirile OMV, urmea-
z@ scumpirile U.E., Petrom-ul tot nu-i
mul]umit }i cere mai mult, statul zice
c@ nu poate interveni, confedera]iile
sindicale protesteaz@ zgomotos }i ame-
nin]@ cu ie}iri în strad@. Cump@r@m ga-
zul rusesc la pre]ul cel mai mare din
Europa }i scrâ}nim din din]i, privind
spre Est, dar în condi]iile în care 60
la sut@ din necesarul nostru provine
din subsolul României constat@m,
dup@ ce le-am vândut cu acte în re-
gul@ austriecilor (}i gazul, }i petrolul,
}i subsolul!), c@ pre]ul gazului româ-
nesc îl concureaz@ pe cel rusesc, }i
atunci scrâ}nim a neputin]@ spre Vest,
într-o harababur@ general@.
Adev@rul pe care îl experiment@m acum
pe propria noastr@ piele este c@, dup@
achizi]ionare sau privatizare, marile com-
panii furnizoare de utilit@]i au devenit
stat în stat, cu politici }i strategii pe
cont propriu. Î}i ap@r@ interesele cu
cerbicie, beneficiind }i de puzderia
de înlesniri secretizare din contractele
de înstr@inare, prin care singuri ne-
am legat de mâini }i de picioare. Au
dat ceva bani la cump@rare, trebuie
s@ }i-i scoat@ rapid, pe spatele ro-
mânului! Altfel, cum s@ explici faptul
c@ Petrom – OMV, dup@ ce a anun-
]at, la jum@tatea acestui an, un profit
net de 15.000 de miliarde de lei, în
cre}tere cu 137 la sut@ fa]@ de aceea-
}i perioad@ a anului 2005, se gr@-
be}te, la doar câteva luni, s@ umfle cu

l@comie pre]ul la gaze?! Mai mult decât
atât: în atitudinea lor discre]ionar@,
dac@ nu le place tariful la energia elec-
tric@, decid s@ }i-l produc@ singure, doar
pentru a-}i rotunji profiturile, f@r@ s@ le
intereseze soarta popula]iei. Recent,
cei trei mastodon]i de pe pia]a ener-
getic@ româneasc@ (Lukoil – Petrotel
Ploie}ti, OMV – Petrom Petrobrazi, Rom-
petrol – Midia N@vodari) au anun]at,

aproape simultan, c@ vor investi în
construc]ia unor capacit@]i de genera-
re a energiei electrice de peste 1000
de MW. Fire}te, pentru nevoi proprii,
la pre]uri proprii! Imagina]i-v@ c@ m@-
car o parte din acest curent electric
ar fi livrat pe pia]@. Ar ap@rea concu-
ren]a, s-ar sparge un monopol, ar
avea }i românul de unde alege un
furnizor cu condi]ii mai avantajoase.

Dar, dac@ nu ies pe pia]@, sau ies la
pre]uri deja „aliniate”, ce avem de câ}-
tigat noi, consumatorii, condamna]i
doar s@ lu@m act de major@ri, s@ ne
mul]umim cu explica]ii puerile }i s@ citim
despre profiturile fabuloase ale altora!
Pân@ una-alta, a}tept@m noile facturi
la gaze, care ne vor dovedi o dat@ în
plus c@ România tr@ie}te bine doar în
statistici. Via]a la bani m@run]i e alta!
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Multiplele schimb@rile ce au loc în sec-
torul public, datorit@ fenomenelor }i pro-
ceselor sociale, economice }i politi-
ce, impun dezvoltarea }i perfec]iona-
rea managementului public, în vede-
rea asigur@rii eficien]e }i eficacit@]ii,
Afirma]ia lui Richard Farmer, potrivit
c@reia "Managementul explic@ de ce
o ]ar@ este bogat@ sau s@rac@", este
indisolubil legat@ de managementul
practicat în domeniul fiscal, plecând
de la faptul c@ acesta se bazeaz@ pe
rela]ia contribuabil - stat, în vederea
form@rii }i utiliz@rii resurselor finan-
ciare publice.
De}i în literatura de specialitate, con-
ceptul de management fiscal sau de
management al activit@\ii fiscale nu
este foarte bine conturat, vom încer-
ca s@ definim acest concept, s@ iden-
tific@m obiectivele fundamentale }i spe-
cifice, s@ specific@m con]inut func-
]iilor }i principiilor specifice.
Semnifica]iile multiple ale conceptu-
lui de management, au determinat spe-
ciali}tii s@ defineasc@ acest concept,
s@ stabileasc@ con]inutul }i tr@s@tu-
rile specifice (a se vedea, în acest sens,
E. Petersen }i E. Plowman – 1958;
A. Mackensie – 1969; O. Gelinier –
1967; A.B. Robertson - 1968).
Analizând aceste defini]ii putem afir-
ma c@ managementul este:
o }tiin]@ - deoarece prin intermediul

ansamblului organizat }i coerent de
concepte, principii, metode }i tehnici
se explic@ fenomenele }i procesele
ce au loc în conducerea organiza]iei;
o art@ - deoarece se impune mereu

adaptarea la realit@]ile diferitelor situa-
]ii, la influen]a factorilor endogeni }i exo-
geni asupra organiza]iei, în vederea rea-
liz@rii cu eficien]@ }i eficacitate a obiec-
tivelor propuse;
o stare de spirit - deoarece apar dife-

rite forme ale dorin]ei de a schimba,
ale c@ut@rii de noi metode }i tehnici,
ale accept@rii schimb@rii, toate aces-
tea spre dezvoltare }i progres;
un demers pragmatic - deoarece con-

ducerea }tiin]ific@ a organiza]iei deter-
min@ existen]a unui ansamblu coe-
rent de ac}iuni.
Managementul este prezent, ast@zi, în
toate domeniile economice }i sociale,
deci implicit }i în domeniul fiscal, per-
fec]ionarea lui constituind principalul
factor de sporire a eficien]ei activi-
t@]ii fiscale.
Esen]aa mmaanaagemmentului ffisccaal o repre-
zint@ func]iile acestuia, iar la baza con-
ceperii }i exercit@rii managementului
din domeniul fiscalit@]ii se afl@ un
ansamblu de principii.

Înainte de a specifica func]iile }i prin-
cipiile managementului fiscal, vom în-
cerca s@ definim acest concep, ple-
când de la premisa c@ acesta este
component@ esen]ial@ a mmaanaagemmen-
tului ppublicc.
Considerat de unii speciali}ti ca fiind
o ramur@ a administra]iei publice, ma-
nagementul public const@ în integra-
rea abord@rilor manageriale, politice
}i legale în procesul de îndeplinire a
mandatului autorit@]ilor legislative, exe-
cutive }i juridice, respectiv furnizarea
de servicii pentru societate în ansam-
blul ei, sau pentru segmente impor-
tante ale acesteia.
Când este abordat@ problematica fisca-
lit@]ii se caut@ r@spuns la întreb@ri,
precum: Care este scopul fiscalit@]ii?
Cine se ocup@ de a}ezare, percepe-
rea }i gestionarea obliga]iilor fiscale?
Cine stabile}te obiectivele politicii fis-
cale }i cine contribuie atingerea acestor
obiective? Cum este }i cum trebuie
s@ fie organizat@, condus@ }i coordo-
nat@ activitatea fiscal@? Care este re-
zultatul ob]inut în urma desf@}ur@rii
activit@]ii fiscale?...
Maanaagemmentul ffisccaal este cel ce poate
oferi r@spuns la aceste întreb@ri, deoa-
rece el reprezint@ arta }i }tiin]a de a
aplica metode, tehnici }i procedee pen-
tru a fundamenta programe, a organi-
za }i coordona procesele de colecta-
rea a veniturilor fiscale, în vederea
utiliz@rii eficiente a banului public
pentru satisfacerea nevoilor societ@]ii.
Cerin}a esen]ial@ a activit@}ii fiscale
este calitatea, deoarece proiec]ia }i
construc]ia calit@]ii în acest domeniu
va contribui la orientarea dinamicii
proceselor c@tre contribuabili, ]inând
cont de rela]ia cre}tere - dezvoltare
- progres.
Existen]a managementului fiscal de-
termin@ identificarea coordonatelor
esen}iale ale acestuia, figura 1.
Obiecctivul ffundaammentaal aal mmaanaagemmen-
tului ffisccaal este în]elegerea }i adân-
cirea rolului pe care fiscalitatea îl are
în via}a social-economic@ a unei na-
]iuni, pentru stabilirea unui real parte-
neriat între stat }i contribuabili, în
vederea form@rii }i utiliz@rii resurse-
lor financiare publice. Conturarea sis-
temului de obiective în domeniul fis-
cal, precum }i realizarea acestora, im-
plic@ utilizarea principilor }i legit@]ilor
fiscale de c@tre organele statului cu
atribu]ii în domeniul fiscal }i de c@tre
contribuabili, persoane fizice }i juri-
dice, în sensul cre}terii satisfacerii
interesului public general }i accepta-
rea fiscalit@]ii, nu ca o povar@, ci ca
un factor stimulator.
SSferaa dde aacc]iune aa mmaanaagemmentului

fisccaal trebuie s@ ia în considerare pro-
cesele }i rela]iile de management
identificate atât la nivelul organismelor
na]ionale }i interna}ionale cu atri-
bu]ii în domeniul fiscal, cât }i la nive-
lul contribuabililor. Analiza fiscalit@]ii
trebuie s@ se realizeze ]inând seama de
cadrul local, na]ional }i interna]ional,
motiv pentru care muta]iile ce au loc
în managementul fiscal trebuie s@ con-
fere coordonatele unei reforme fisca-
le reale, a}ezat@ pe valori }i principii
fundamentale.
Pentru prima oar@, procesele de mana-
gement au fost identificate de Henry
Fayol, care pe baza analizei a identi-
ficat principalele func]ii ale manage-
mentului, respectiv: previziunea, orga-
nizarea, comanda, coordonarea }i con-
trolul. Ulterior, numero}i speciali}ti
de renume (L. Gulick,  H. Koontz, C.
O’Donnell, W. J. Duncan, H. Church,
H.B. Maynard }.a.) au propus drept
func]ii ale managementului: prevede-
rea, planificarea, organizarea, coman-
da, coordonarea, conducerea perso-
nalului, utilarea, eviden]a, operarea,
execu]ia, activizarea, controlul etc. 
Aceste considerente ne determin@ s@
specific@m pprinccippaalele ffuncc]ii aale mmaa-
naagemmentului ffisccaal ca fiind: func]ia
de previziune; func]ia de organizare;
func]ia de coordonare; func]ia de an-
trenare; func]ia de evaluare-control.
Aceste func]ii au con]inut, cerin]e }i
modalit@]i de realizare specifice acti-
vit@]ii fiscale }i datorit@ caracterului
lor complementar }i al conexiunilor
dintre ele, trebuie tratate în strânsa
lor interdependen]@.
Vaalorile ffundaammentaale ce trebuie luate

în considerare în determinarea proce-
selor }i rela]iilor de management fis-
cal, au la baz@:
asigurarea unei func]ion@ri coeren-

te a procesului managerial }i a struc-
turilor entit@]ilor cu atribu}ii în dome-
niul fiscal;

analiza tuturor factorilor endogeni
}i exogeni ce influen]eaz@ rela]iile in-
stitu]iilor fiscale cu mediul economic,
social }i politic;
identificarea celor mai bune moda-

lit@]i de utilizare a resurselor, în sen-
sul maximiz@rii obiectivului funda-
mental al managementului fiscal;
elaborarea unei politici fiscale rea-

liste }i avantajoase, bazat@ pe efi-
cien]@ }i eficacitate.
Având în vedere specificitatea mana-
gementului fiscal, valorile fundamen-
tale sunt structurate în func]ie de
apartenen]@ (valori interne }i valori
externe) }i grad de generalitate (valori
universale }i valori particulare), fiind
unanim recunoscute }i acceptate valori
precum etica, morala }i democra]ia.
Identificarea ccaaraaccteristiccilor mmaanaage-
mmentului ffisccaal are la baz@: specifici-
tatea obliga]iilor fiscale; principiile ge-
nerale ale impunerii; specificul activi-
t@]ii fiscale }i bugetare; sarcinile }i
func]iile ce revin aparatului fiscal;
drepturile }i obliga]iile contribuabililor
persoane fizice }i juridice. 
Toate aceste elemente determin@ adap-
tarea metodelor }i tehnicilor generale
de management, în a}a fel încât ma-
nagementul fiscal s@ devin@ un ma-
nagement orientat spre dimensiunea
participativ@, bazat pe un sistem coe-
rent de indicatori de performan]@,
care s@ promoveze eficien]a }i com-
petitivitatea.
Respectarea pprinccippiilor ggeneraale aale
mmaanaagemmentului ffisccaal vizeaz@ pe to]i
cei implica]i în activitatea fiscal-bu-
getar@, iar exercitarea acestora indic@
nivelul de performan]@ al acestei acti-
vit@]i. constituie nivelul de dezvoltare
a managementului acestei activit@]i,
iar cunoa}terea }i aplicarea acestor
principii trebuie s@ se realizeze de

c@tre to]i cei ce sunt implica]i în con-
ducerea activit@]ii fiscale. Din acest
punct de vedere, sunt luate în consi-
derare urm@toarele:
Principiul definirii }i aplic@rii condu-

cerii unitare, în concordan]@ cu in-
fluen]a mediului ambiant - viziunea
clara, unitar@ }i comun@ asupra acti-
vit@]ii fiscale trebuie s@ fie realizat@
în strâns@ corelare, perfec]ionare }i
adaptare a sistemului de manage-
ment la situa]ia efectiv existent@ la
un moment dat, asupra c@reia ac]io-
neaz@ factori economici, factori teh-
nici }i tehnologici, factori demografici,
factori sociali-culturali, factori politici,
factori ecologici, factori juridici.
Principiul managementului participa-

tiv - ob]inerea unei eficien]e maxime
în activitatea fiscal@ poate fi realizat@
prin implicarea în exercitarea proce-
selor }i rela]iilor de management, atât
a personalului aparatului fiscal, cât }i
a ter]elor persoane.
Principiul legalit@]ii - dimensionarea

}i structurarea proceselor, metodelor
}i rela]iilor managementului fiscal tre-
buie s@ se realizeze pe baze legale,
scopul nefiind doar ob}inerea venitu-
rilor fiscale, ci satisfacerea interesului
public general prin utilizarea corespun-
z@toare a resurselor financiare publice.
Principiul motiv@rii tuturor factorilor

implica]i în activitatea fiscal@ - stimu-
larea moral@ }i material@ a celor im-
plica]i în activitatea fiscal@, conduce la
ob}inerea indicatorilor de performan]@
stabili]i, la cre}terea eficien]ei fiscale.
Principiul eficien]ei - utilizarea cores-

punz@toare a mijloacelor }i metodelor
de conducere are direct@ implicare asupra
modului de gestionare a tuturor cate-
goriilor de resurse (financiare, mate-
riale, umane, informa]ionale), direc]ia
fiind aceea de maximizare a gradului
de satisfacere a nevoilor sociale prin
pârghiile fiscale utilizate.
Coordonatele esen]iale ale manage-
mentului fiscal trebuie tratate în strân-
sa lor interdependen]@, datorit@ carac-
terului lor complementar }i al co-
nexiunilor dintre ele.
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Figura nr. 1. Coordonatele esentiale ale managementului fiscal
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Dup@ integrarea în Uniunea Europea-
n@, România va trebui s@ decid@, în
urm@torii ani, momentul iintr@rii îîn MMe-
canismul RRatelor dde SSchimb - EERM III
}i, ulterior, data aadopt@rii eeuro, atunci
când sunt îndeplinite criteriile de con-
vergen]@ nominal@, stabilite prin Tra-
tatul de la Maastricht.  
Conform Rezolu]iei adoptate de Con-
siliul European de la Amsterdam, din
iunie 1997, Sistemul Monetar Euro-
pean a fost înlocuit, începând cu a
treia etap@ a Uniunii Monetare Euro-
pene (1 ianuarie 1999), cu un nou Me-
canism al Ratelor de Schimb - ERM II
care leag@ statele din afara zonei euro
de moneda unic@. Acesta impune
men]inerea cursului monedei na]iona-
le în limitele de ±15& fa]@ de euro,
func]ionând f@r@ prejudicierea obiecti-
vului fundamental al B@ncii Centrale Euro-
pene, de asigurare a stabilit@]ii pre]urilor.
Pentru ]@rile noi }i viitoare membre ale
Uniunii Europene, care mai devreme sau
mai târziu vor introduce euro, se pune
problema îndeplinirii convergen]ei reale
}i nominale. În acest context, Eurosis-
temul accentueaz@ neccesitaateaa ddesf@-
}ur@rii cconvergen]ei rreaale îîn ppaaraalel }}i
nu ppe sseaammaa cconvergen]ei nnomminaale.
Progresul convergen]ei reale ajut@ con-
vergen]a nominal@, deoarece eficien]a
politicilor monetare }i fiscale tinde s@
creasc@, atunci când cauzele structu-
rale ale problemelor macroeconomice
se reduc.  
Cu toate acestea, unii autori conside-
r@ c@ cele dou@ nu pot avea loc în
acela}i timp. Convergen]a real@ - ajus-
tarea structural@ - trebuie s@ fie pri-
ma, deoarece este direct implicat@ în
cre}terea bun@st@rii }i a standardelor
de via]@, în timp ce convergen]a no-
minal@ - îndeplinirea criteriilor de la
Maastricht privind deficitul bugetar,
datoria public@, rata infla]iei, rata do-
bânzii pe termen lung }i cursul de
schimb - trebuie s@-i urmeze.  
Al]i speciali}ti argumenteaz@ c@ o ]ar@

candidat@ trebuie s@ se orienteze, ini-
]ial, spre convergen]a nominal@ pen-
tru adoptarea euro cât mai rapid po-
sibil }i s@ fie preocupat@ de conver-
gen]a real@ mai târziu, dup@ ce face
parte din uniunea monetar@. 
Convergen]a real@ r@mâne o provocare
major@, în perioada urm@toare. Adera-
rea la Uniunea European@ reprezint@
un factor cheie în procesul de conver-
gen]@ a economiei reale, care se va
intensifica }i va culmina cu introduce-
rea euro. Toate statele candidate au
acceptat acquis-ul comunitar, ceea ce
înseamn@ c@, pe termen mediu, ele
vor deveni membre ale zonei euro. 
De}i este dificil de prognozat evolu]ia
deficcitului bbugetaar în România, dup@
aderare, pe baza experien]ei noilor
state membre, este de a}teptat ca
atât nivelul veniturilor bugetare, cât }i
al cheltuielilor s@ creasc@ în urm@torii
ani. Estim@rile Ministerului Finan]elor
Publice prev@d o u}oar@ majorare a
deficitului bugetar, în primii ani dup@
aderare, de la 0,5& din PIB, în anul
2006, la 1,5& din PIB, în 2008, }i men-
]inerea constant@ a acestuia în anul
2009. Aceast@ previziune se înca-
dreaz@ în limitele stabilite prin Trata-
tul de la Maastricht, de 3& din PIB.
De}i cre}terea deficitului bugetar dup@
aderare este cert@, nivelul acestuia va
depinde, în mare m@sur@, de progra-
mele bugetare ce vor fi adoptate }i de
volumul fondurilor efectiv transferate,
la nivel bugetar, între România }i UE.
Analiza evolu]iei daatoriei ppublicce, în ulti-
mii ani, scoate în eviden]@ o tendin]@
descresc@toare, cu valori sub limita im-
pus@ prin Tratatul de la Maastricht,
de 60& din PIB. La nivelul anului
2005, aceasta s-a situat la 20,4& din
PIB, cu 11& mai pu]in decât în anul
2000, fapt care plaseaz@ România pe
o pozi]ie mai bun@ decât majoritatea
noilor state membre ale UE. O esti-
mare a evolu]iei datoriei publice dup@
aderarea României la Uniunea Euro-
pean@, trebuie s@ ]in@ seama de fap-
tul c@ datoria public@ va reprezenta,
în continuare, un factor important al
cre}terii economice, ca surs@ de finan-
]are a proiectelor de investi]ii pentru
dezvoltarea sectoarelor prioritare ale
economiei. Chiar dac@, în primii ani
dup@ aderare, este posibil ca datoria
public@ s@ înregistreze o cre}tere în
cifre absolute, pe fondul cre}terii eco-
nomice a}teptate, ea se va reduce în
cifre relative, f@când astfel posibil@ men-

]inerea în limitele prev@zute prin cri-
teriile de la Maastricht. 
În România, raataa iinflaa]iei, în anul pre-
merg@tor ader@rii, este prognozat@ la
7,2&, cu mult peste media înregis-
trat@ în ]@rile central }i est-europene
noi membre, înainte de aderare, de
2,8&. Potrivit estim@rilor Comisiei Na-
]ionale de Prognoz@, procesul de dezin-
fla]ie din ultimii ani va continua }i
dup@ aderarea României la Uniunea
European@. La orizontul anului 2010,
rata infla]iei va avea valori sub 3&,
încadrându-se în criteriile de la Maas-
tricht, care prev@d men]inerea ratei in-
fla]iei sub nivelul de 1,5& peste media
zonei euro.
În perioada 2002-2005, raataa ddobânzii
de referin]@ a înregistrat o sc@dere
accentuat@, de la 34,6&, în februarie
2002 la 7,50&, în noiembrie 2005,
nivel care s-a p@strat pân@ în febru-
arie 2006. Chiar dac@, ulterior, au avut
loc u}oare cre}teri pân@ la 8,75& în
noiembrie 2006, având în vedere ]in-
tele de infla]ie ale BNR se poate con-
sidera, c@ }i în perioada urm@toare,
rata nominal@ a dobânzii va urma
trendul descendent din ultimii ani. 
Conform datelor publicate de BNR, în pe-
rioada 2000-2005, ccursul dde sscchimmb
leu/euro a înregistrat fluctua]ii con-
siderabile. În intervalul 2000-2004, a
avut loc o depreciere a monedei na]io-
nale fa]@ de euro, de la 1,99 RON/EUR
media anului 2000, la 4,05 RON/EUR
media anului 2004. Luna noiembrie
2004 a reprezentat începutul apre-
cierii leului fa]@ de euro, media anului
2005 fiind de 3,62 RON/EUR. Comisia
Na]ional@ de Prognoz@ estimeaz@ c@
moneda na]ional@ se va aprecia în
continuare, de}i nu semnificativ, ast-
fel încât, la nivelul anului 2010, rapor-
tul RON/EUR va ajunge la 3,50. 
Aprecierea real@ a monedei na]ionale
corelat@ cu o cre}tere accentuat@ a
PIB, ar permite României s@ recupe-
reze “r@mânerile în urm@”, reducând
astfel decalajul existent fa]@ de media
UE, cu privire la nivelul PIB/locuitor.
Pe de alt@ parte, o apreciere excesiv@
a monedei na]ionale poate afecta ne-
gativ exporturile, cu consecin]e asu-
pra echilibrului balan]ei de pl@]i. 
Stabilitatea cursului de schimb deter-
min@ cre}teri economice puternice, din
dou@ motive: eliminarea riscului valu-
tar stimuleaz@ comer]ul interna]ional;
un regim de curs de schimb fix cre-
dibil creeaz@ un mediu de stabilitate

macroeconomic@, prin reducerea pri-
mei de risc, inclus@ în rata dobânzii
reale. Ratele de dobând@ reduse rezul-
tate simuleaz@ investi]iile, consumul }i
cre}terea economic@. 
Pentru o ]ar@ care urm@re}te s@ adopte
euro, este important@ stabilirea momen-
tului intr@rii în Mecanismul Ratelor de
Schimb - ERM II }i a duratei r@mâne-
rii în acest mecanism, pân@ la intro-
ducerea euro. Comisia European@ }i
Banca Central@ European@ recomand@
ca intrarea în ERM II s@ se fac@ dup@
aderarea ]@rii respective la Uniunea Eu-
ropean@ }i durata r@mânerii în ERM
II s@ fie de cel pu]in doi ani. În acest
fel, ]ara respectiv@ este preg@tit@ s@
îndeplineasc@ criteriile de convergen-
]@ la momentul adopt@rii euro. 
Se consider@ c@ Mecanismul Ratelor
de Schimb - ERM II este, el însu}i,
un factor de disciplinare }i un catali-
zator pentru reformele structurale. De

asemenea, exist@ p@reri conform c@-
rora r@mânerea unei ]@ri în acest me-
canism pentru o anumit@ perioad@
garanteaz@ faptul c@ politicile urm@-
rite sunt cele corecte. Aceste ipoteze
optimiste sunt infirmate de exemplul
Ungariei, caz în care riscurile, asociate cu
o }edere îndelungat@ într-un mecanism
similar, au dep@}it cu mult beneficiile.
Pentru România, se recomand@ ca in-
trarea în mecanismul ERM II s@ se fac@
numai atunci când toate criteriile de
convergen]@ nominal@ }i majoritatea
criteriilor de convergen]@ real@ sunt
îndeplinite. Perioada de r@mânere în
ERM II nu trebuie s@ dep@}easc@ cei
2 ani obligatorii, tocmai datorit@ difi-
cult@]ii de a reconcilia politica de curs
de schimb cu strategia de ]intire di-
rect@ a infla]iei. România ar putea s@
intre în sistemul ERM II în perioada
2009-2011 }i s@ adopte euro imediat
dup@ aceea, în intervalul 2011-2013.  
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MONED~         {{COLI-CCURENTE-EECONOMI{TI

ROMÂNIA PE DRUMUL SPRE EURO

dr. Ramona TOMA 

Americanul Edmund Phelps, premiul Nobel
pentru Economie, 2006, are 73 de ani. Este,
din 1982, profesor la Universitatea Columbia,
Statele Unite, iar de mai mul]i ani cerce-
t@tor asociat la OFCE – Observatorul fran-
cez de {tiin]e Politice. A scris mult, dar ceea
ce a contat }i conteaz@ sunt ideile sale,
cele mai multe la grani]a dintre un libe-
ralism abordat cu pruden]@ }i un nou-
keynesism evaluat cu spirit critic }i spirit
prospectiv remarcabil. Au contat }i con-
teaz@, de asemenea, preocup@rile sale de a
face din teoria economic@ un instrument
fiabil în mâna politicului, a oamenilor po-
litici. Dar, care sunt câteva dintre compo-
nentele (}i semnifica]iile) gândirii acestui
atât de prestigios laureat?
N@scut în anii ’30 }i obsedat, parc@, de
„Marea depresiune”, de spectrul crizelor eco-
nomice, Phelps pare c@ }i-a croit opera
pentru a inspira guvernele confruntate cu
îndoiala }i declinul economic. El nu s-a re-
vendicat }i nu se revendic@ drept key-
nesist (discipolii lui Keynes fiind, de altfel,
adeseori, deloc bine v@zu]i în Statele Unite),
ci mai degrab@ un partizan „al unei regle-
ment@ri rezonabile a economiei”. C@ nu

este un keynesist ne-o demonstreaz@ }i
ra]ionamentul s@u potrivit c@ruia „mai multe
din statele europene, în numele prezer-
v@rii ocup@rii for]ei de munc@, au abuzat
prea mult astfel, ajungând la o folosin]@
ritualist@, contraproductiv@, cu riscul de a
omorî g@ina cu ou@ de aur.”
Dac@ nu este keynesist, este oare Phelps
un liberal? Nu neap@rat, întrucât el î}i ex-
prim@ convingerea potrivit c@reia „eco-
nomia de pia]@ nu finalizeaz@, nu ajunge
la un echilibru acceptabil, fiind necesar
ca statul s@ aibe un rol deloc neglijabil.”
Oricum, Phelps se exprim@ }i din aceast@
parte contra keynesistmului simplist, rea-
bilitând interven]ia statal@, dar în cadrul
unui model mai sofisticat, un model care
s@ coreleze talia unei ]@ri cu strategia sa
de cre}tere. Câteva coordonate astfel. Pen-
tru recentul Nobel pentru economie, sta-
rea normal@ a unei economii este „ma-
rasmul structural”. O asemenea stare pre-
supune „o rat@ de }omaj de echilibru”.
În accep]ia americanului, ea nu reprezint@
o fatalitate, anumite politici o pot chiar re-
duce, dar în nici un caz „keynesismul pri-
mar”. ”Este o iluzie s@ ne imagin@m, pe

un termen mai lung, c@ vom cump@ra o
reducere a }omajului cu acceptarea unei
cre}teri a infla]iei”, scrie Phelps. 
Americanul este partizanul unei anume sc@-
deri a impozitelor pentru a cre}te baza sala-
rial@, dar }i al unui „impozit negativ”, cu sta-
tul de prim@ v@rsat@ în favoarea venitu-
rilor mai reduse, menite s@ incite, s@ sti-
muleze ocuparea. Phelps mai opiniaz@ c@
salaria]ii trebuie s@ aibe un „salariu sufi-
cient”, menit s@ le asigure traiul }i sti-
mularea c@tre lucru, salariu pe care el îl
nume}te „salariu de eficien]@”. Acesta ar
asigura }i o mai mare stabilitate în ce
prive}te ocuparea chiar }i în perioada de
expansiune, când firmele î}i disput@ mâna
de lucru. Partizan al salariilor bune, Phelps
este, în schimb, sceptic vis-a-vis de poli-
ticile de sc@dere a impozitelor pentru a
stimula activitatea. „Din impozite, sunt finan-
]ate bunurile publice care particip@ la binele
popula]iei. A le diminua ar însemna afec-
tarea <<Statului providen]@>>, ar însemna
afectarea protec]iei sociale, bog@]ii colecti-
ve a c@ror deteriorare antreneaz@ sc@derea
nivelului de trai”. A}adar, conchide Phelps,
nu bunuri publice f@r@ impozite, nu un

destin comun f@r@ presiune
fiscal@.
...Un r@u profund al Europei,
afirm@ Phelps, referindu-se la b@-
trânul continent, nu vine din su-
praimpozitare }i dintr-un sis-
tem de protec]ie social@ costi-
sitor – de}i, uneori, sunt efecte
majore în acest sens – ci din
rigidit@]ile corporatiste, ierarhice,
din incapacitatea de a încu-
raja firmele altfel decât prin
subven]ii. În fapt, progresul
firmelor are, deseori, ca mo-
tor implicarea ca atare a personalului res-
pectiv în inima cre}terii economice, voin-
]a fiec@rui salariat de a se realiza profe-
sional }i material superior. Tocmai în
acest sens s-a v@dit mult@ vreme }i înc@
se v@de}te, cu efectele pozitive majore,
reactivitatea modelului american, deseori
superioar@ celui european. Accentul pus
pe „înflorirea prin munc@”, este, de multe
ori, sursa productivit@]ii peste Atlantic,
care trebuie generalizat@ }i pentru Euro-
pa. Un proiect nu are nevoie s@ fie genial
sau „s@ aib@ verde de la stat” pentru a fi

admis. Sunt lucruri necesare, dar s@ nu
exager@m birocra]ia. Practic, fiecare e}alon,
salariatul cu pozi]ia cea mai umil@ pot
contribui la binele colectiv. Modelul social
nu este deloc lipsit de importan]@, dar el
conteaz@ mai pu]in comparativ cu modelul
economic, în a asigura dinamismul unei
na]iuni, conchide Edmund Phelps.
...Sunt doar câteva idei care pun în lumi-
n@ un concept economic deosebit de apre-
ciat, un concept nuan]at ce poate ghida, în
felul s@u, „prin teze }i antiteze”, dezvolta-
rea economic@ }i social@ în secolul XXI.

- Americanul Edmund Phelps, Premiul Nobel pentru Economie, 2006 -

„Liberalismul ponderat”

Edmund PhelpsEdmund Phelps

Cl@direa B@ncii Central Europene din Frankfurt am Main



Pentru teoria economic@, studiul econo-
miei europene constituie un subiect fas-
cinant, pentru c@, în mai pu]in de 50 de
ani, economia european@ a devenit o
realitate în cadrul economiei mondiale
al@turi de celelalte dou@ modele de dez-
voltare economic@ }i social@: economia
american@ }i economia asiatic@. Aborda-
rea teoretic@ const@ în delimitarea cadru-
lui conceptual. În literatura de speciali-
tate nu se contest@ c@ economia euro-
pean@ a evoluat sub semnul globaliz@rii.
Dup@ p@rerea unor economi}ti, explica]ii-
le modelului economic european trebuie
s@ ia în considerare modelul explicativ
al globaliz@rii.
Viteza deosebit@ cu care globalizarea a
cuprins lumea i-a f@cut pe unii speciali}ti
s@ aprecieze c@ „...tr@im transform@ri
profunde, care ne vor reorganiza politi-
ca }i economia secolului urm@tor” (Dan
Popescu, 2003). Al]i autori consider@

globalizarea un proces prin care „un dome-
niu suprateritorial f@r@ distan]e, f@r@ gra-
ni]e, a ad@ugat un spa]iu social” (Jean
Art Scholte, 1998). Apoi, cu referire stric-
t@ la integrarea european@, al]i autori
considerau c@ „globalizarea trebuie s@
fie judecat@ sub cele dou@ aspecte ale
sale, replierea }i redesf@}urarea, contrac-
]ia }i dilatarea, deculturalizarea }i recultu-
ralizarea” (Nathan Gardeles, 1999). Toate
aceste opinii au devenit clare pentru euro-
peni la Maastricht în cadrul discu]iilor
despre integrare, în sensul c@, secolul
XXI st@ sub semnul globaliz@rii, al inter-
dependen]elor }i al interac]iunilor.
Al]i autori accept@ globalizarea econom-
ic@ }i globalizarea politic@ drept sensuri
mai restrânse (Dumitru Miron, 2006).
Astfel, re]inem c@, procesul tehnologiei
informa]iilor, comunica]iilor }i biotehnolo-
gia combinate cu politicile de deregle-
mentare }i func]ionarea pie]elor libere,
au impulsionat globalizarea pie]elor finan-
ciare, comer]ului, }i fluxul investi]iilor. Eco-
nomia european@ este supus@ perma-
nent principalilor agen]i ai globaliz@rii care
nu sunt statele ci industriile, comer]ul,
finan]ele }i noile tehnologii, factori con-
sidera]i capabili de guvernare global@.
Cu privire la procesul globaliz@rii exist@
}i abord@ri mai pu]in optimiste, crezân-
du-se c@ aceasta „divide }i une}te în
egal@ m@sur@; cauzele diviziunii sunt
identice cu cele car promoveaz@ uni-
versalitatea globului”. (Ion Bari, 1997)

Cu privire la dezvoltarea tehnologiei infor-
ma]iei ca element al globaliz@rii, se arat@
c@ „în loc s@ omogenizeze condi]ia uma-
n@, anularea tehnologic@ a distan]ei
spa]io-temporale tinde s@ o polarizeze”
(Zygmund Bauman, 1999). La fel, în
procesul produc]iei industriale, cele mai
profunde transform@ri asociate concep-
tului de globalizare este corpora]ia na]io-
nal@ devenit@ multina]ional@ }i transfor-
mat@ în re]ea global@. Re]elele transna]io-
nale din produc]ie, din comer] }i din do-
meniul financiar constituie fundamentul
„economiei globale” (Habemans, 2000).
Lupta global@ pentru cucerirea pie]elor
}i pentru suprema]ia tehnologic@ amenin-
]@ integritatea economiei globale. Astfel,
regionalismul economic a devenit o tr@-
s@tur@ definitorie a economiei globale.
Aceast@ tendin]@ spre regionalism este
aproape universal@ }i încununat@ de succes.
In acest context europenii doresc s@ sta-
bilizeze economic }i politic continentul
european creând o puternic@ economie
în cadrul economiei globale. În viziunea
altor economi}ti, îngrijorarea fa]@ de
for]ele globaliz@rii economice va accen-
tua eforturile în favoarea regionaliz@rii
economice }i va scinda economia mon-
dial@ în blocuri economice rivale. În real-
itate punctele centrale ale politicii eco-
nomice globale sunt competitivitatea pe
pie]ele libere }i noile tehnologii de comu-
nicare care au creat o economie mon-
dial@ hiperglobal@.   (va uurma)

În ultimele s@pt@mâni, problema energiei
a reprezentat o preocupare intens@ în
Europa. Apropierea sezonului rece deter-
min@ liderii europeni s@ fac@ demersuri
prin care s@ asigure furnizarea energiei,
pentru a preîntâmpina o nou@ decizie a
Rusiei de a opri livr@rile de gaze natu-
rale, cum s-a întâmplat iarna trecut@,
în urma unor neîn]elegeri (de natur@
politic@) cu Ucraina. La nivelul Uniunii
Europene, statele membre urm@resc
încheierea unui pact de cooperare Rusia-
UE, prin care Rusia, principalul furnizor
de petrol }i gaze naturale(30,8&, respec-
tiv 32,5& în 2004), s@ garanteze, print-
re altele, alimentarea energetic@. Este de
men]ionat c@, în prezent, peste 50& din
necesarul de energie la nivel comunitar
este asigurat din import. Desigur, exist@
diferen]e între gradul de dependen]@ al
acestora (Malta recurge la import în pro-
por]ie de 100&, în timp ce Danemarca

este un exportator net). Totodat@, acest
acord urm@re}te facilitarea accesului
investitorilor str@ini în acest sector,
garantarea drepturilor fundamentale ale
omului }i liberalizarea comer]ului între
cele dou@ p@r]i. Încheierea acestui acord,
care ar urma s@ aibe loc la Helsinki, la
24 noiembrie anul curent, este îns@ pe-
riclitat@ de refuzul Poloniei de a-l semna,
atâta vreme cât Rusia nu ridic@ embar-
goul asupra produselor sale alimentare,
impus datorit@ unor certificate veterinare
falsificate. 
În acela}i sens, al securit@]ii energe-
tice, Uniunea European@ este preocupat@
conceperea unor sisteme de energie
competitive, fapt ce presupune o libe-
ralizare a pre]urilor produselor energe-
tice, care s@ poat@ sus]ine o economie
competitiv@. Totodat@, este nevoie de o
diversificare a surselor de energie. În
anul 2005, la nivelul UE-25, din totalul
consumului energetic: 55,8& a prove-
nit din surse conven]ionale, 30,6& -
energie nuclear@ iar 13,7& din resurse
hidro, eoliene }.a. Cea mai mare parte
din energie se produce deci pe baz@ de
combustibili fosili (c@rbune, petrol, gaze
naturale), de}i arderea acestora are con-
secin]e negative majore asupra mediu-

lui. Într-un interviu acordat postului
Euronews de pre}edintele Comisiei Eu-
ropene, Jose Manuel Barroso, acesta
sus]ine necesitatea cre@rii unei pie]e
unice a energiei, la nivel comunitar, afir-
mând c@ „existen]a a 25 de mini-pie]e
ale energiei nu este ra]ional@.” 
{i în ]ara noastr@, preocup@rile privind
securitatea energetic@ sunt de actuali-
tate. Pre}edintele B@sescu afirma, nu de
mult, c@ România trebuie s@-}i asigure
independen]a energetic@. Scandalul pri-
vind privatizarea OMV-Petrom a adus
aceast@ chestiune din nou în discu]ie.
Mar]i, în cadrul unei conferin]e pe tema
„Energia în Europa Central@ }i de Est”,
pre}edintele României a militat pentru o
politic@ energetic@ comun@ a statelor
Uniunii Europene, în ceea ce prive}te
asigurarea resursei energetice. }eful sta-
tului a invocat patru elemente fundamen-
tale pentru securitatea aprovizion@rii cu
energie, ce trebuie îndeplinite simultan
}i care au nevoie de sus]inere politic@
din partea statelor membre: predictibi-
litatea aprovizion@rii cu energie, inter-
dependen]a dintre furnizor }i consuma-
tori, care trebuie s@ mearg@ pân@ la
acceptarea investi]iilor str@ine în zona de
extrac]ie }i în infrastructurile de trans-
port, transparen]a pre]urilor (pre]uri de
import care variaz@, în prezent, între 120 }i
200 de euro pe mia de metri cubi) }i se-
curitatea infrastructurii de transport, dezi-
derat la care trebuie s@ se implice struc-

turi supra-naturale, ca de exemplu NATO.
Pre}edintele a mai declarat c@ România
este în mai mica m@sur@ un stat depen-
dent de importurile de resurse energe-
tice, dependen]a sa ]inând mai ales de
nevoile crescute ale popula]iei pe par-
cursul iernii. Din acest motiv, livr@rile de
energie electric@ din pia]a româneasc@
c@tre export au fost reduse, în aceast@
iarn@, cu 450 de milioane de KWh, în
vederea asigur@rii necesarului intern.
Totu}i, a semnalat necesitatea dezvolt@rii
}i moderniz@rii rapide a capacit@]ilor
energetice ale României, în perspectiva
dezvolt@rii economiei române}ti. În acest
sens, pre}edintele s-a referit la situa]ia
termocentralelor al c@ror nivel tehnolo-
gic este dep@}it, necesitând aducerea
la standarde moderne. Primii pa}i sunt
deja f@cu]i, prin hot@rârea de a se dez-
volta Centrala Nuclear@ de la Cernavod@,
simultan cu reactoarele 3 }i 4. De ase-
menea, se are în vedere reevaluarea po-
liticii legate de produc]ia de energie elec-
tric@ pe c@rbune. Presedintele a apreci-
at, totodat@, c@ trebuie v@zut în ce m@-
sur@, în raport cu previzibila evolu]ie a
pre]urilor la energie în urm@torii 10-20
de ani, este fezabil, rentabil sau necesar
politic s@ se regândeasca strategia de
producere a energiei electrice pe c@rbune
exploatat din resurse interne. B@sescu a
precizat c@ vor fi avute în vedere }i
sursele regenerabile, altele decât ener-
gia nuclear@ }i produc]ia de energie elec-

tric@. Energia din surse regenerabile va
atinge, în 2010, 5,6& din produc]ia de
energie din România pe proiectele exis-
tente }i este în dezvoltare în momentul
de fa]@ în România, urmând ca ponderea
energiei electrice din resurse regenera-
bile s@ ajung@ pân@ în 2010 la 33&,
adic@ 21,4 TWh. }eful statului a ar@tat
c@, privind la consumurile energetice din
România, comparativ cu cele din UE, este
clar c@ prin introducerea de tehnologii
noi, prin sisteme de izolare a locuin]elor,
]ara noastr@ poate recupera foarte mult
din energia pe care acum o risipe}te.
Consiliul Suprem de Ap@rare a ]@rii
(CSAT) s-a reunit, miercuri, pentru a dis-
cuta privatiz@rile din sectorul energetic,
inclusiv clauzele din contractul de vân-
zare a Petrom, nivelul redeven]ei }i de
fiscalitate aplicat companiei. CSAT a
hot@rât desecretizarea tuturor contractelor
de privatizare din domeniul energetic.
Traian B@sescu a afirmat c@, în unele
cazuri, „s-au f@cut erori”, astfel încât
se impune constituirea unei comisii, la
nivel preziden]ial, care s@ elaboreze o
strategie ce urmeaz@ s@ fie aprobat@ de
guvern. R@mâne de v@zut în ce m@sur@
o (nou@) strategie ar putea modifica ceva
în ceea ce prive}te factura energiei pe
care cet@]enii de rând o vor avea de
pl@tit, înso]it@, bineîn]eles, }i de scum-
pirea scuccesiv@ a tuturor celorlalte
bunuri de consum, c@ doar „un necaz
nu vine niciodat@ singur.”  
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Energia, din nou!
Surse de energie regenerabile

Ponderea energiei regenerabile a variat, în ultimii ani,
între 26-30& din consumul intern brut de energie elec-
tric@. Potrivit documentului de politic@ energetic@, ela-
borat de Ministerul Economiei, poten]ialul hidroener-
getic tehnic amenajabil al României este de 36 TWh/an.
Poten]ialul hidroenergetic economic amenajabil este esti-
mat la 23-25TWh, cu o putere instalat@ de circa 8.000
MW. În 2005, nivelul de valorificare a atins circa 80&
din poten]ialul economic amenajabil }i sunt în execu]ie
amenaj@ri hidroenergetice, însumând o putere instalat@
de circa 600 MW, cu un poten]ial de produc]ie de
1.870 GWh/an. 

Energia solar@ reprezint@ cea mai sigur@ surs@ de
energie. Pe teritoriul României, pe o suprafa]@ orizon-

tal@ de un metru p@trat, este posibil@ captarea unei
cantit@]i anuale de energie, cuprins@ între 900 }i 1.450
kWh, în func]ie de anotimp. 

Poten]ialul energetic al biomasei este de circa 7.594
mii tep/an, din care 15,5& reprezint@ reziduuri din
exploat@ri forestiere }i lemn de foc, 6,4& rumegu} }i
alte resturi din lemn, 63,2& de}euri agricole, 7,2& de-
}euri menajere }i 7,7& biogaz. La aceea}i categorie
trebuie men]ionat }i poten]ialul pentru producerea bio-
combustibililor.

În ceea ce prive}te energia geotermal@, România
dispune de un poten]ial de circa 167 mii tep/an, din
care, în prezent, se valorific@ circa 30 mii tep/an.
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Sesiunea de tranzac]ionare de la începutul
s@pt@mânii a fost una care a confirmat c@ de-
rivatele care au ca active suport ac]iuni
apar]inând segmentuluii financiar al pie]ei sunt
obiectivul num@rul unu al investitorilor }i to-
todat@ un “propulsor performat” al lichidit@]ii
de la bursa derivatelor. Nivelul acesteia s-a
plasat din nou la o }tachet@ ridicat@, }edin]a
de luni  finalizându-se cu un total de 4165
tranzac]ii, prin care au fost încheiate 35.280
contracte futures }i options. Valoarea trans-
ferurilor a însumat 113,7 milioane de lei.
Raportându-ne la pre]uri, ziua de luni a adus
cu sine un “val ascendent” consistent, apre-
ciat de speculatorii pe pozi]ii de cump@rare.
O cre}tere semnificativ@ s-a consemnat }i în
ceea ce prive}te pozi]iile futures deschise.
Totalul acestora a fost îmbog@]it cu 11.258
deschideri, din care o pondere de 45& a
revenit scaden]ei martie 2007. Atitudinea
“juc@torilor” indic@ primele mi}c@ri de reori-
entare c@tre anul 2007, care se anun]@, con-
form brokerilor, “extrem de atractiv, ]inând
cont de nivelul pre]urilor futures }i de con-
jucturile favorabile dezvolt@rii pie]ei de capi-
tal, în frunte cu integrarea în Uniunea
Europen@ si toate beneficiile legate de aceas-
ta”. Evolu]ia cea mai bun@ au avut-o DESIF
2 }i DESIF 5, active suport care continu@ s@
reziste “aerului tare” al în@l]imilor. Ziua bun@
a sectorului financiar a mai fost confirmat@
de transferurile consemnate pe activul suport
DETLV.  DESIF 2 nu a cedat, nici de acest@
dat@, pozi]ia de cel mai lichid contract de-
rivat, atr@gând aproape 18.100 contracte.
Scaden]a apropiat@  a r@mas cea mai lichid@
cu 14.169 contracte dar s-a remarcat }i mar-
tie 2007 cu 3904 contracte. DESIF 5 }i-au
asigurat locul secund cu 12.848 contracte din
care 8898 aferente scaden]ei apropiate, 3908
scaden]ei martie 2007 }i 42 scaden]ei iunie
anul viitor. Pre]urile DESIF 5 au cunoscut }i
ele o evolu]ie ascendent@. Derivatele pe ac]iu-
nile TLV au încheiat }edin]a pe locul trei cu
apropape 1800 contracte. Peste 67,5& din
acestea s-au îndreptat c@tre prima scaden]@
din anul integr@rii. În pia]a op]iunilor, s-au

putut observa tranzac]ii atât pe contractele
call, cât }i put. Cea mai consistent@ tranzac]ie
din acest@ arie s-a realizat în pia]a options
put pe activul suport DESIF 5, cu scaden]a
decembrie 2006. La pre]ul de exercitare de
2,96 lei/ ac]iune, s-au atras put-uri pentru care
s-a pl@tit o prim@ de 0,3 bani /titlu. Pe op]iu-
nile de tip call, cele mai multe plasamente
investi]ionale au fost orientate c@tre DESIF 2
martie 2007 la un pre] de exercitate de 3,9
lei/ac]iune cu o prim@ de un ban/ac]iune.
Evolu]ia ascendent@ a pie]ei de capital a fost
reflectat@ }i de indicii calcula]i de BMFMS.
DESIBEX 9 a închis în cre}tere cu 152,58
puncte, la o valoare de 3396,09 puncte, iar
DESIBEX 18 valora 3101,04 puncte, în ur-
care cu 89,1 puncte.
Mar]i, pe fondul unei }edin]e majoritar “ro}ii”,
investitorii prezen]i în pia]a sibian@ a de-
rivatelor au încheiat 4661 tranzac]ii, ce au în-
sumat 37.658 contracte futures }i options.
Lichiditatea s-a men]inut, a}adar, la un nivel
ridicat, valoarea transferurilor cifrându-se la
120,6 milioane de lei. {i de de acest@ dat@,
num@rul de pozi]ii deschise a înregistrat o
curb@ ascendent@ fiind consemnate 6094 de-
schideri din care 24& pentru scaden]a cu-
rent@ }i peste 71& pentru cea din martie
2007. “Dup@ ce întoarcerea de trend ante-
rioar@ a condus la numerose închideri investi-
torii }i-au reconsiderat pozi]iile }i încearc@ fie
s@ exploateze la maxim scaden]a curent@ fie
s@ se orienteze deja spre plasamentele pen-
tru 2007”, a explicat un broker cre}terea
num@rului de  pozi]ii din pia]a futures. Pe de
alt@ parte, un oficial BMFMS a declarat c@
“noile deschideri arat@ c@ participan]ii în pia]a
futures sunt suficien]i de maturi încât s@ cre-
diteze ca performant sistemul de compensare
}i garantare al Casei de Compensa]ie, care
a func]ionat excelent în condi]iile închiderilor
anterioare, }i s@ ac]ioneze în consecin]@, in-
vestind în derivate. Investi]iile au fost orien-
tate, ca de obicei, c@tre SIF-uri, în special pe
derivatele ce au ca active suport ac]iunile SIF
2 Moldova }i SIF 5 Oltenia. Din cele 21.736
contracte încheiate pe DESIF 2, scaden]a
apropiat@ a revendicat 17.586. Scaden]a din
cea de-a treia lun@ a anului viitor a atras 4145
contracte. DESIF 5 s-au clasat, conform
obi}nuin]ei, în trena liderului, cu 11.318 con-
tracte, 8155 pentru decembrie anul curent,
3153 pentru martie 2007 }i doar 10 pentru
a doua scaden]@ de anul viitor. Tot din sec-
torul financiar a provenit }i locul trei dobân-
dit de DETLV cu 2125 contracte. Scaden]a
martie 2007 domin@, prin prisma cuantu-
mului de investi]ii atrase. Din totalul transfe-
rat pe activele în discu]ie, aceasta a dobândit
o pondere de circa 76,5&. În pia]a valutelor,
leul se înt@re}te în raport cu moneda unic@
european@ pentru sfîr}itul anului. În urma

tranzac]iilor de ieri, euro a fost cotat pentru
Cr@ciun la 3,4875 lei, în sc@dere cu 4,25 bani.
Privitor la evolu]ia indicilor calcula]i de
BMFMS, DESIBEX 9 a pierdut mar]i 25,52
puncte (0,75&) valorând 3370,37 lei în timp
ce DESIBEX 18 a pierdut, în aceea}i zi, 9,17
puncte (0,30&) }i a închis la 3091,87 lei. 
Miercuri, pe fondul unei }edin]e caracteri-
zate de o evolu]ie oarecum nehot@rât@ a
pre]urilor ilustrat@ }i de închiderea, care a adus
în prim-plan atât cre}teri cât }i sc@deri, ne-
existând o direc]ie dominant@,  investitorii au
realizat transferuri ce au însumat 76,23 mili-
oane de lei. Prin urmare, sesiunea de la mij-
locul s@pt@mânii a fost una în care s-a ob]inut
o lichiditate medie fiind încheiate  23.357 con-
tracte futures }i options din  3046 tranzac]ii.
S-a consemnat, totodat@, o cre}tere a num@ru-

lui de pozi]ii deschise, care a ajuns la un total de
211.996 în pia]a futures }i 19.198 în pia]a options. 
În pia]a futures cele mai lichide derivate, ni-
meni altele decât DESIF 2 }i DESIF 5 }i-au
“demonstrat” înc@ odat@  puterea de atac]ie.
Ele au fost urmate de DETLV. Lichiditatea de
top a zilei a fost realizat@ pe derivatele ce
au ca active suport ac]iunile SIF 2 Moldova
cu un total de 13.475 contracte. Ponderea
cea mai mare dintre acestea a revenit sca-
den]ei de la finalul anului în curs cu 11.726
contracte.  Locul secund în ierarhia zilei,
de]inut de DESIF 5 Oltenia, a fost revendicat
pe baza a peste 7700 contracte futures ori-
entate într-o propor]ie 76,5& c@tre ultima
scaden]@ din 2006. Volumul contractual al
DETLV s-a plasat la peste 715 contracte,
prima scaden]@ din 2007 fiind de]in@toarea

a 63& din preferin]ele investitorilor pe aces-
te instrumente financiare. S-au mai remar-
cat DESIF 3 cu trasferuri echivalente a
562.000 ac]iuni, scaden]a martie 2007 de-
venind }i din perpectiva acestora punctul cen-
tral al plasamentelor. În pia]a valutelor, euro
s-a apreciat pentru sfâr}itul anului cu 1,45
bani, valoarea sa raportat@ la moneda na-
]ional@ trecând peste pragul de 3,5 lei.  În
sesiunea de miercuri , indicele sectorial fi-
nanciar DESIBEX 9 a crescut cu 0,28& pîn@
la valoarea de 3380,17 puncte iar DESIBEX
18 care reflect@ evolu]ia celor mai lichide 18
ac]iuni a sc@zut cu 0,04& }i a închis la o
valoare de 3059,59 puncte. 
În sesiunea de ieri, pân@ la ora 13,15 se tran-
zac]ionaser@ peste 13.800 contracte cu o va-
loare ce dep@}ea 40,3 milioane lei. 

urmare ddin ppagina 11
A intrat în ianuarie la 3,6765, dar re-
cordul de “sl@biciune “ al anului l-a atins
apoi, imediat pe 6 ianuarie, cu 3,6821,
o perioad@ în care, probabil, cererea
de lei trebuia stins@ prin schimburile
valutare din rezerva fiec@ruia, dup@
dezm@]ul de consum al s@rb@torilor.
Leul s-a înt@rit apoi constant, de la
o lun@ la alta, conform unei tendin]e
care rezona cu ceea ce se întâmpl@ în
economie, pe de o parte }i pe de alta,
de interesul pe care dobânda la lei îl
reprezent@ pentru investitori atunci –
ca }i acum. 1 martie a prins leul tare
la 3,4755, iar aceste prime dou@ luni
ale anului au anticipat, în micro,
întreaga evolu]ie a acestor unspre-
zece luni ale anului 2006. Pe acest
fundal al interesului fa]@ de leu, luna
aprilie a adus o întreag@ s@pt@mân@
în care pragul de suport 3,50 a fost
dat peste cap. Nivelul maxim de pu-
tere al anului a fost atins pe 25 apri-
lie: 3,4578 }i, în acea lun@, precum
}i în luna urm@toare, când leul s-a
]inut pe la 3,50, pragul aceasta p@rea

c@ va fi dep@}it }i un nou prag su-
port va sus]ine, de acum încolo, mo-
neda na]ional@. Nu a fost chiar a}a,
leul de 3,45 p@rea prea puternic pen-
tru economia noastr@, înc@ sensibil@
la aceste evolu]ii de curs, înc@ depen-
dent@ de fiecare cent în plus care poate
rezulta din exporturi. Spre începutul verii,
a devenit clar c@ 3,50 este un prag
de suport solid. Leul a urcat }i spre
3,60, dar în aceast@ band@ 3,50–3,60
leul s-a mi}cat gra]ios }i consistent,
mai degrab@ stând aproape de marja
inferioar@ a intervalului decât cea su-
perioar@. În toat@ aceast@ perioad@, tre-
buie spus c@ nu economia na]ional@
a decis valorile, cât mai degrab@ con-
textul interna]ional. Pe plan local, hârjo-
neala cu valutele a continuat }i spre
toamn@, cu coborâ}uri rare sub 3,50,
dar }i f@r@ ced@ri consistente peste
3,54. Vara a p@rut s@ aduc@ confir-
marea pentru o plaj@ lini}tita pentru
leu în raport cu valutele. La începutul
toamnei, a}adar, cu un leu de 3,52-
3,53 moneda na]ional@ p@rea s@-}i fi
g@sit lini}tea. Pân@ în luna noiembrie
când pragul lini}tit de 3,50 a c@zut
}i, dac@ acum leul se ]ine tare, ce se

va întâmpla înspre finalul anului? Va
mai func]iona modelul de anii trecu]i?
Cât de tare poate leul s@-}i permit@
s@ fie? {i este economia româneasc@
pe m@sura monedei?
Sunt, toate acestea, întreb@ri justifica-
te. Cu timpul, vor veni }i r@spunsu-
rile. Primul lucru care trebuie spus,
îns@, este c@ autonomia de anii tre-
cu]i, s-a dus. Leul este v@zut tot mai
mult “la pachet” împreun@ cu zlotul
polonez }i forintul maghiar în jocurile
monetare la care se dedau b@ncile
str@ine. Toamna aceasta a dus la cre}-
terea leului, pe m@sur@ ce }i aceste
dou@ monede din zon@ cre}teau. Înc@
un argument în favoarea “pachetu-
lui”. Cel pu]in forintul maghiar merge
ca }i leul pe mâna unor dobânzi inte-
resante. Cu dobânzi a}adar spre 8 la
sut@, cele dou@ monede sunt v@zute
la pachet }i atunci toate specula]iile
acestea care ]in pia]a la noi, v@zute
din marile centre de decizie ale spe-
cula]iilor monetare sunt furtuni în pa-
hare cu ap@. {i, totu}i, pentru noi, aici,
ace}ti cen]i în plus, sau în minus,
conteaz@. Deocamdat@, sunt în plus.
S@-i folosim! 
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Aproape 700.000 contracte, de la începutul lunii 
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Leul în prag de iarn@
Dan SUCIU



Pre]ul unei pâini de 300 de
grame a crescut cu pân@ la

1000 lei vechi. De ce?

Ar fi vorba de scumpirile de pe pia]a
intern@, în condi]iile in care din pre]ul
pâinii, utilit@]ile reprezinta circa 12
procente. Pre}edintele pa-
tronatului din industria pâinii,
Rompan, Aurel Popescu,
a explicat c@, printre
altele, este vorba
}i de scumpiri
pe plan interna-
]ional. "Cre}-
terea pre]ului
la grâu a fost
de circa 40
la sut@. De
asemenea,
trebuie s@
luam în calcul faptul c@, datorit@ impe-
ment@rii normelor europene cu privire la
sigurn]a alimentar@, agen]ii economici au
cheltuit foarte mul]i bani pentru dotare
}i toate celelate, care au fost costuri

apreciate de noi la peste 300 de mili-
oane de euro", a spus Aurel Popescu.
Acesta adaug@ c@, în func]ie de evolu]ia
pre]ului la grâu, pe pia]a interna]ional@,
sunt posibile }i alte major@ri.

%n plus, pân@ la sfâr}itul anului, laptele
}i br$nza vor fi }i ele mai scumpe. Viorel
Zichil, pre}edintele patronatului din
industria uleiului, a spus c@ scumpirea
uleiului cu 3 la sut@, de s@pt@mâna
viitoare, poate s@ aib@ doar cauze interne.
"Acest lucru se datoreaz@ m@ririlor de

pre] la gaze, la energia electric@ }i
transporturi, care s-au scumpit

de la 8 noiembrie", a
spus Viorel Zichil.

Pre]ul laptelui de
consum }i cel al
brânzeturilor cresc
din acelea}i motive.
Patronatul din acest
domeniu apreciaz@
c@ majorarea pre-
]ului la gaze natu-

rale va face ca, pân@ la sfâr}itul anului,
laptele }i br$nza s@ fie mai scumpe cu
circa 10 la sut@. 
Scumpirea gazelor a fost, de altfel, invo-
cat@ }i de Autoritatea Na]ional@ de

Reglementare în Domeniul Energiei,
atunci când a anun]at c@ energia elec-
tric@ se scumpe}te, de la 1 decembrie,
cu aproape 5 la sut@.

Major@rile de pre]uri de luna aceasta
au fost precedate, în octombrie, de altele.

Potrivit Institutului Na]ional de Statistic@,
luna trecut@, a crescut pre]ul la ou@ cu
11 la sut@. Pentru fasolea boabe, românii
au pl@tit mai mult cu 3 la sut@, cartofii
s-au ieftinit cu 12,5 la sut@, în timp ce
pre]ul la carne, preparate }i conserve din
carne a crescut cu 0,6 la sut@. În privin]a

c@rnii de porc, produc@torii dau asigur@ri
c@, cel pu]in pân@ în prim@var@, pre]ul
la producator nu va fi majorat, dac@ nu
vor exista }i alte scumpiri ale gazului
sau curentului. Aceasta deoarece, la pro-
ducerea c@rnii de porc, ponderea pre]ului
la gaze e de doar 2-3 procente.
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De luna aceasta, românii pl@tesc mai mult pentru lapte, p$ine sau ulei. Major@rile urmeaz@ celei la gaze naturale }i
au loc înainte de anun]ata scumpire cu 5 la sut@ a energiei electrice, de la 1 decembrie.
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