
Guy Breton, remarcabil istoric francez. El s-a aplecat asupra tre-
cutului cu rigoarea sa caracteristic@, dar }i cu umor }i mali]iozitate.
Ceea ce a conferit }i confer@ „productelor” sale o not@ pregnant@
de amuzament. Dup@ tihna, dup@ lini}tea familial@ a „Cr@ciunului
fericit”, iat@ Anul Nou 2007, explozie de veselie, tablou de exu-
beran]@, glume }i bucurie. Inspira]i de prestigiosul cercet@tor, de
alte lucr@ri din domeniu, am ales, dar, pentru acest num@r special
al „Euroeconomiei XXI”, un episod interesant din via]a marelui
împ@rat. Nu un episod dramatic, ci amuzant, bine pliat pe matricea
maestrului Guy Breton. A}adar, „Napoleon, generozitatea, mare}alii
}i doamnele”...
...În multe din manualele }colare se scrie c@ Napoleon a condus

oamenii }i femeile, cu prec@dere, impunând prin prestigiul, prin
organizarea sa impecabil@, ducându-i pe unii la victorie, pe al]ii la
înfrângere, doar cu un cuvânt, cu un semn, cu o privire, cu câteva
gesturi. Total neconform cu realitatea, afirm@ Guy Breton. Par-
curgând „Caietul de socoteli personale” al împ@ratului, reiese lim-
pede c@ mai to]i mare}alii imperiului pretindeau – }i primeau ca
atare – mari sume de bani de la Napoleon pentru a câ}tiga o
b@t@lie. În fapt, dac@ fidelii solda]i }i grada]i ai Marii Armate aveau
pentru împ@ratul lor o veritabil@ devo]iune, care-i f@cea s@-}i ri}te
}i s@-}i piard@ via]a doar pentru a m@ri gloria vulturilor imperiali,
nu aceea}i era situa]ia pentru o mare parte a mare}alilor.

„Ceea ce pare generozitate, adesea nu este decât o ambi]ie deghizat@ care dispre]uie}te micile interese
pentru a accede la cele mari”.

La  Rochefoucauldd

„În marile crize, soarta femeilor este s@ îndulceasc@ zilele noastre”.
NNapoleon

Cu  prilejul  noului  an,  2007,  revista
Euroeconomia  XXI ureaza  tuturor  colaboratorilor
si  cititorilor  sai  un  An  Nou  fericit,  bucurii,
sanatate  si  cele  mai  frumoase  impliniri.

La  Multi Ani  !
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Pre]urile din 2007

Ileana Iliepag. 3Decebal N. Tod@ri]@

Burs@

Risc 
de derapaj 
sau 
accelerare
u}oar@

R@sfoiesc colec]ia „Euroeconomia XXI”, din cel de-al doilea an al existen]ei
sale, cu sentimentul c@ retr@iesc momentele cruciale ale ader@rii României
în marea }i selecta familie european@. Au fost de toate, ca în orice cro-
nic@ vie: încredere, speran]@, îndoial@, neputin]@, suspans, înfrângeri }i vic-
torie. Mai presus de toate, consumate }i intrate deja în istorie, încerc acum
s@ contrapun ideile }i judec@]ile cronicarului, vie]ii a}a cum a evoluat ea.
Am avut sau nu dreptate? Departe de orgoliul de a „vâna” un r@spuns
afirmativ, s@ admitem c@ nu vrem decât s@ punem în lumin@ câteva
înv@]@minte }i concluzii ce ne-ar putea fi de folos în lunga }i complicata
etap@ post-aderare, care va face parte, peste pu]ine ore, din via]a noastr@.

Aderarea }i problemele ei

Problema armoniz@rii este pe cât de concret@, pe atât de formal@. }i, pen-
tru c@ unii o reduc la o simpl@ contabilizare a îndelpinirii criteriilor punc-
tuale de convergen]@ sau, mai nou, la num@rarea stegule]elor ro}ii, pare
a fi cea mai la îndemân@ guvernan]ilor no}tri }i cea mai potrivit@ pentru
interviuri }i talk-show-uri nesfâr}ite. Pentru c@ nimic nu e mai simplu
decât s@ „cârpe}ti” realit@]ile române}ti, cu afirma]ii }i formule mediocre
inspirate din dojenile repetate pe care comisarii europeni ni le adreseaz@
din vreme în vreme }i s@ afirmi senten]ios c@ „România }i-a f@cut temele
pentru U.E”. Nimeni nu pune îns@ degetul pe ran@ }i nu spune lucrurilor
pe nume. Nimeni nu abordeaz@ într-o perspectiv@ realist@ dificult@]ile pro-
funde care fac din România, cel pu]in în acest moment, un partener nevi-
abil pentru membrii Comunit@]ii Europene. {i nu este vorba doar de
împlinirea unor criterii de aderare, ci de mult mai mult: când }i cum vor
fi recuperate decalajele care ne separ@ de o economie de rang european?;
când }i cum ne vom alinia cu viitorii no}tri parteneri pe planul competi-
tivit@]ii }i bun@st@rii materiale?; când }i cum vom absorbi }i asimila în
economia noastr@ real@, bântuit@ de incertitudini }i angoase, cele 30 de
miliarde de euro pe care ni le ofer@ bugetul fondurilor structurale? Când
ne vom confrunta, la modul cel mai serios }i responsabil, cu toate aces-
te întreb@ri, vom descoperi cu siguran]@ cât de departe suntem, în fond,
de Europa visat@, chiar dac@, formal, vom fi primit binecuvântarea ader@rii.
Problema percep]iei este real@, dureros de real@ }i va genera probabil cele
mai puternice cutremure în con}tiin]a românilor. Toate sondajele de opinie
demonstreaz@ c@, în pofida avertismentelor ungurilor, cehilor, polonezilor,
slovacilor, care au sim]it „experimentul” ader@rii pe pielea lor, românii pre-
fer@ s@ cread@, la modul naiv, într-o ... Europ@ de vis. Pentru noi, avan-
tajele economice }i sociale sunt primele asociate cu ideea ader@rii. Dovad@
c@, pentru 62 la sut@ din români, U.E. înseamn@ libertate de c@l@torie, pen-
tru 50 la sut@ prosperitate }i pentru 30 la sut@ protec]ie social@ garan-
tat@! Ce concluzii se desprind de aici?

“Omul tr@ie}te nu numai
din ce creeaz@, dar }i din
ceea ce }tie s@ admire”

N. D. Cocea
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Emil DDAAVVIIDD

Urm@toarea edi]ie a revistei va ap@rea
vineri, 12 ianuarie 2007

SUMARUL (pe rubrici) al revistei Euroeconomia XXI
pe anul 2006 - paginile 3, 5, 6 }i 7

Dan SUCIU

2006 a ^nceput }ov@ielnic }i se ^ncheie cu confirm@ri. Ulti-
mul an ^nainte de aderare arat@ ca accelerarea unui auto-
mobil ^n curb@. Este stabil }i spectaculos, ro]ile scr$}-
nesc de efort, motorul se ambaleaz@. Dar, stabilitatea este
pe muchie de cu]it. Depinde de accelera]ie, dar }i de ca-
litatea }oselei. De m@iestria }oferului, care ̂ }i asum@ riscul
s@ accelereze ̂ n curb@, }i de structura de rezisten]@ a auto-
mobilului. Accelerare, pentru c@ cre}terea economic@,
estimat@ spre 8 la sut@, dup@ cele 4 procente de anul
trecut, ̂ nseamn@ de fapt o dublare a vitezei. Ca }i un auto-
mobil, ^ns@, economia rom$neasc@ depinde de mediu ^n-
conjur@tor, de conjunctura economic@, a}a cum o ma}in@
depinde de condi]iile de trafic. Prezint@ }oseaua pe care
avanseaz@ economia rom$neasc@ un risc de derapaj?
Mediul economic rom$nesc depinde tot mai mult de
climatul economic general. Au fost ani c$nd economia

rom$neasc@ p@rea rupt@ complet de cea mon-
dial@. Criza ruseasc@ din 1998 abia dac@ a atins
Rom$nia, cu o economie autarhic@ }i lipsit@ de le-
g@turi fundamentale. Dar, doar conjunctural aceast@
situa]ie a ^nsemnat un noroc. Leg@turile puter-
nice ̂ nseamn@ comer] puternic, aduc bani, cuno}-
tin]e }i dezvoltare. Rom$nia are nevoie de toate
acestea }i, acum, aceste leg@turi func]ioneaz@ mai
eficient. De altfel, bunul mers al economiei de
anul acesta se datoreaz@ ^n bun@ m@sur@ reviri-
mentului principalilor parteneri comerciali. Italia a
revenit pe cre}tere economic@, mic@ e drept, dar dup@
un an de stagnare e o performan]@ care d@ un imbold
celor 18 la sut@ din totalul exporturilor rom$ne}ti
care merg spre aceast@ ]ar@. {i mai de ajutor a
fost cre}terea economic@ a Germaniei. Princi-
palul partener comercial al Rom$niei a beneficiat
de cel mai bun an, din 2000 ^ncoace. Germania
a devenit, cel pu]in pentru anul acesta, locomo-
tiva economic@ a Europei, cu cre}tere de peste
2 procente }i un }omaj sub 4 milioane. Dar
acele 2 procente germane, aplicate la dimen-
siunea colosului central european, dau o dina-
mic@ deosebit@, care trage inevitabil ^n sus }i
mica - prin raport - economie rom$neasc@. 
A}adar, }oseaua pare neted@. {i chiar }i uleiul e
de calitate. Moneda na]ional@ are cele mai ridicate
rate de apreciere, ^n raport cu moneda european@.
Aproape 9 la sut@ de la ^nceputul anului (18&
^n raport cu dolarul!). Dar, a}a cum se ^ntimpl@
cu o benzin@ prea rafinat@ pentru un motor nu
cine }tie ce performant, a}a }i economia rom$-
neasc@ ar putea s@ nu aprecieze suficient acest
leu f@r@ plumb, dar greu. 

continuare ^n pagina 8
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continuare ^n pagina 4
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Bine te-am g@sit, Europa!
A}tept@m vremuri mai bune!

„Fericirea sau nefericirea oamenilor este, în mare parte, opera lor.”
John Locke

Acest sfâr}it de an are o înc@rc@tur@ simbolic@ deosebit@. Trecerea într-
un nou an presupune, de obicei, o evaluare a celui care se încheie.
Se fac retrospective, se analizeaz@ rezultatele ob]inute }i se stabilesc
rezolu]ii pentru urm@torul an. Anul 2007 reprezint@, îns@, pentru România,
un an remarcabil. El poate fi considerat punctul de trecere a ]@rii noas-
tre, de la lunga perioad@ de tranzi]ie, c@tre o nou@ etap@ a dezvolt@rii,
odat@ cu aderarea la Uniunea European@. Evenimentele fastoase care
vor marca atingerea acestui obiectiv sunt de natur@ s@ trezezeasc@ sen-
timente contradictorii. În timp ce unii sunt convin}i c@ lucrurile vor
merge mai bine, al]ii î}i exprim@ temeri referitoare la viitorul nostru
al@turi de marea familie european@. Indiferent de entuziasmul sau scep-
ticismul pe care îl manifest@m în leg@tur@ cu acest subiect, un lucru
r@mâne cert: România va fi stat membru al U.E. }i, ca atare, unele
lucruri se vor schimba. 
Este de a}teptat ca aceast@ schimbare s@ nu fie una radical@, care s@
se produc@ la cump@na dintre ani, a}a c@, cel pu]in s@rb@torile nu tre-
buie umbrite de grijile integr@rii.

continuare ^n pagina 2

Istorie economic@

Dan POPESCU

Gânduri de
sfâr}it }i început

de an

NAPOLEON
- „generozitatea”, mare}alii }i doamnele... -
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În primul rând, c@ prea pu]ini dintre
români sunt realmente informa]i }i
reali}ti în evalu@ri cu privire la integrarea
noastr@ în U.E., cei mai mul]i abordând
data de 1 ianuarie 2007 din postura
celor ce se a}teapt@ s@ fie cople}i]i de
daruri. La urma-urmei, naivitatea aceas-
ta este alimentat@ de predispozi]ia „is-
toric@” a românilor de a a}tepta la nes-
fâr}it ca al]ii s@ le rezolve problemele,
dar }i de lipsa de comunicare a guver-
nan]ilor, care alimenteaz@ astfel a}tept@ri
exagerate, nerealiste ale popula]iei. Chiar
a}a, î}i aminte}te cineva ca vreunul din
conduc@torii de azi ai României s@ ne
fi vorbit direct, concret, f@r@ menaja-
mente de costurile integr@rii }i de nivelul
lor de suportabilitate? În aceste împre-
jur@ri, de ce ne-ar mai mira percep]ia
ambigu@ a românilor în fa]a integr@rii ?
(„Euroeconomia XXI” nr. 74).

Avem nevoie de euroreali}ti !
Sugestiv }i interesant, toate sondajele
de opinie, toate euro-barometrele, cum
li se spune, s-au mul]umit s@ numere,
la noi, doar eurooptimi}tii sau euroscep-
ticii. De ce nu ne spune nimeni }i câ]i
euro-reali}ti avem în ]ar@? Pentru c@,
pân@ la urm@, n@dejdea e în ei. Pentru
c@, mai devreme sau mai târziu, vom fi
sili]i s@ constat@m c@ realismul si dem-
nitatea sunt singurele argumente ale
identit@]ii noastre europene. Ce presupun
acestea? În primul rând, s@ accept@m
realitatea c@ integrarea european@ nu este
un proces cu solu]ii alternative. Ne-am
înscris în el, trebuie s@-l ducem pân@
la cap@t, pentru c@ alt@ cale nu exist@.

Problemele cu care ne confrunt@m nu
sunt ale Uniunii Europene, ci ale noas-
tre, }i nimeni nu ni le poate rezolva dac@
noi în}ine nu o vom face. Vom fi eu-
ropeni nu pentru c@ vom afi}a, conjunc-
tural }i oportunist, o atitudine euroopti-
mist@, ci pentru c@ vom milita cu toat@
energia }i convingerea pentru însu}irea
standardelor }i normelor europene.
Vom avea europarlamentari, vom fi a
}aptea for]@ în Parlamentul continentu-
lui, }i vocea lor sper@m s@ se aud@ dis-
tinct în dezbaterile asupra viitorului
Europei, care va fi, în final, viitorul fiec@ruia
dintre noi. Vom prefigura o industrie f@r@
mastodon]i, croit@ pe nevoile noastre
reale }i pe adev@rata noastr@ putere
competitiv@, iar dac@ }omajul va cre}te
o vreme, va trebui s@ în]elegem c@
aceasta se întâmpl@ nu pentru c@ vine
U.E. peste noi, ci pentru c@ noi nu ne-
am rezolvat la timp problemele de re-
structurare a economiei. Vom dispune
de o agricultur@ cu mai pu]ini ]@rani
s@raci, dar cu mul]i fermieri prosperi }i
cu performan]e pe m@sura poten]ialului
nostru natural. Vom circula pe mii de
kilometri de trasee rutiere modernizate,
printr-o ]ar@ mai curat@, mai pu]in polu-
at@, chiar dac@ pentru toate acestea efor-
tul investi]ional se va ridica la miliarde
de euro. Optimi}ti sau sceptici azi, vom
înv@]a în r@stimpul unei genera]ii lec]ia
realismului constructiv }i a pragmatismu-
lui logic. }i vom fi în final, pe drept }i
pe merit, în Europa cea Mare. („Euro-
economia XXI” nr. 70).

Istoria noastr@, 
dup@ 26 septembrie …

S-a întâmplat exact ceea ce trebuia s@
se întâmple: Comisia European@ a dat,

în 26 septembrie, und@ verde României
}i Bulgariei, adresându-le un ferm }i
r@spicat „bun venit” în Comunitate. Dup@
ani de a}tept@ri, de zbateri, de critici eu-
ropene uneori greu de digerat, de incer-
titudini }i promisiuni condi]ionate, ne
vom afla, începând cu 1 ianuarie 2007,
acolo unde ne-am dorit }i unde de fapt
ne era locul. S-a f@cut, în cele din urm@,
un act de dreptate celor dou@ state des-
pre care presa britanic@, mai ar]@goas@

decât to]i adversarii no}tri, continua s@
scrie, zilele trecute, c@ „sunt mai de-
grab@ balcanice, decât europene”. Noro-
cul nostru a fost c@ nu ziarele decid ex-
tinderea Uniunii Europene. {i a mai fost
un noroc: acela c@ oficialii europeni,
comisari sau parlamentari, s-au dovedit
mai concilian]i }i îng@duitori cu noii
veni]i, în]elegând probabil c@ înc@ o
amânare ar putea costa Uniunea mai
mult decât s-ar crede, pe planul imagi-

nii }i bunelor inten]ii.
E un pas înainte, f@r@ îndoial@, dar acesta
nu trebuie s@ ne euforizeze peste m@sur@,
întrucât problemele r@mân. }i ele nu sunt
pu]ine, dovad@ c@ Uniunea European@ a
decis s@ ne monitorizeze strict în 2007,
chiar }i în calitatea noastr@ de membri cu
drepturi depline ai Comunit@]ii. S-a anun]at,
de pild@, c@ la 31 martie, anul viitor,
România va fi chemat@ la raport, pentru
a face din nou dovada progreselor înre-
gistrate în domeniile problematice precum
justi]ia }i corup]ia, securitatea sanitar-ve-
terinar@, func]ionarea agen]iilor de pl@]i în
agricultur@ }i a sistemului de cartografiere
a terenurilor. R@mâne, de asemenea, des-
chis portofoliul de priorit@]i din domeniul
economic, unde ni se repro}eaz@ c@ pro-
cesul de privatizare este sub a}tept@ri }i se
critic@ politica Bucure}tiului de a }terge da-
toriile unor companii falimentare. Planeaz@
amenin]@tor deasupra noastr@ }i posibila
decizie a Comisiei Europene, aplicat@ în pre-
mier@ absolut@ în procesul extinderii U.E.,
de a ni se amâna sau diminua fondurile
alocate în cursul anului viitor.
Ne a}teapt@, prin urmare, noi examene
dificile, în prespectiva ader@rii depline, semn
c@ decizia din 26 septembrie a fost, de fapt,
o formul@ gen „v@ primim, dar ...”.
Monitoriza]i, critica]i, condi]iona]i – pân@
la urm@ nu conteaz@, esen]ial, decât re-
alitatea c@ am trecut, în mod oficial, pra-
gul Comunit@]ii Europene, c@ suntem la
aceea}i mas@ cu na]iunile de elit@, c@ am
câ}tigat un statut dup@ care jinduiam de-
mult. Bine ar fi ca, pe termen lung, s@
izbutim din nou performan]a de a „spe-
ria” Europa, nu în cele rele, ca pân@ de
curând, ci pe planul performan]ei }i com-
petitivit@]ii  economice. Bine te-am g@sit,
Europa! A}tept@m vremuri mai bune!
(„Euroeconomia XXI” nr. 84)

urmare  din  pagina  1
Reglement@rile comunit@]ii nu vor deter-
mina o pierdere a tradi]iilor na]ionale, nu
vor implica renun]area la obiceiurile }i da-
tinile române}ti. Astfel c@, românii î}i vor
putea prepara ]uica în continuare, îns@ tre-
buie s@ se înregistreze legal }i s@ îndepli-
neasc@ standardele de igien@ }i protec]ie
a consumatorului. Acestea sunt m@suri pe
care U.E. le ia pentru a împiedica produc-
erea alcoolului pe pia]a neagr@. T@ierea
porcului de Cr@ciun }i a mielului de Pa}ti
nu vor disp@rea, dar proprietarii vor tre-
bui s@ ]in@ cont de normele de îngrijire
a animalelor. Uniunea European@ acord@
aten]ie îngrijirii animalelor, pentru a ob]ine
produc]ii de calitate. T@ierea animalelor
pentru larg consum va trebui f@cut@ prin
asomarea acestora }i cu respectarea
condi]iilor de igien@ (t@iere în abatoare). 
Pentru a mai domoli din „spaimele” legate
de aderare, Ministerul Integr@rii Europene
a analizat cele mai des întâlnite „euromi-
turi”, definite ca fiind idei despre Uniunea
European@ }i aderarea României la U.E.,
care nu corespund realit@]ii, dar sunt ve-
hiculate frecvent. Vom prezenta pe câte-
va dintre acestea.
Euro-mmit:  concuren]a sporit@ va scoate
de pe pia]@ firmele române}ti.
Realitate: de la încheierea Acordului de
asociere, barierele în calea “libert@]ilor” sunt
eliminate treptat; competitivitatea firmelor
române}ti }i pozi]ia lor pe Pia]a Intern@ se
consolideaz@; pia]a extins@, de aproape 500
de milioane consumatori înseamn@ noi
oportunit@]i, asigurând, totodat@, o calitate
crescut@ pentru consumatori. 
Euro-mmit:  str@inii cu bani ne vor cump@ra ]ara.
Realitate:  }i în prezent, persoanele ju-
ridice pot cump@ra terenuri pentru in-
vesti]ii. Persoanele fizice sunt supuse unei
perioade de tranzi]ie pân@ în 2014 pen-

tru terenuri în extravilan }i 2012 pen-
tru a doua re}edin]@ (restric]ii la
cump@rare, excepta]i fiind liber profe-
sioni}tii }i agricultorii, dac@ folosesc
terenul pentru afaceri).
Euro-mmit:  UE interzice ajutoarele de stat,
ceea ce va conduce la falimentul eco-
nomiei române}ti
Realitate:  ajutoarele de stat vor putea fi
acordate în continuare dup@ 2007, urm@-
rindu-se respectarea strict@ a criteriilor }i
intensit@]ilor de acordare a ajutoarelor de
stat (ajutoare pentru dezvoltare regional@,
protec]ia mediului, salvare }i restructurare,
instruirea angaja]ilor }i ocuparea for]ei de
munc@, cercetare }i dezvoltare etc.) 
Euro-mmit:  negocierile la capitolul Agricultu-
r@ sunt încheiate în dezavantajul României.
Realitate:  la capitolul agricultura, Româ-
nia a ob]inut aproximativ 4.721 miliarde
euro pentru perioada 2007 - 2009
(3.921 miliarde euro pentru mecanis-
mele Politicii Agricole Comune }i dez-
voltare rurala), iar circa 0.8 miliarde euro
- estima]i pentru proiecte finan]ate din
fonduri structurale. Strategia de nego-
ciere s-a concentrat pe: dezvoltare rural@,
suprafa]@ cultivabil@ pentru cereale, cre}-
terea animalelor, sectorul viti-vinicol,
agro-industrie.
Euro-mmit:  fermele de subzisten]@ vor
disp@rea dup@ aderarea României la
Uniunea European@.
Realitate:  politica Agricola Comun@ nu
este destinat@ gospod@riilor de subzis-
ten]@ (produc]ie de autoconsum), ci fer-
melor care produc pentru pia]@. PAC
acord@ subven]ii pentru ca fermele de
semi-subzisten]@ (consum propriu + vân-
zare) s@ devin@ viabile. Aproape 3 mi-
liarde euro sunt destina]i dezvolt@rii ru-
rale care stimuleaz@ dezvoltarea fermelor
de subzisten]@.
Euro-mmit:  vom închide toate abatoarele

}i fabricile de lapte.
Realitate:  ̂n Uniunea Europeana se acord@
aten]ie deosebit@ siguran]ei alimentare,
pentru protec]ia consumatorilor. Pentru
abatoare }i fabrici de lapte România a
ob]inut perioade de tranzi]ie de 3 ani pen-
tru mai multe unit@]i de t@iere }i proce-
sare a c@rnii ro}ii, a c@rnii de pas@re, a
centrelor de colectare }i a celor de stan-
dardizare a laptelui }i a calit@]ii laptelui
crud ob]inut. Toate unit@]ile vor trebui
îns@ s@ respecte, de la data ader@rii,
condi]iile de igien@ cerute de UE, tocmai
pentru a proteja consumatorii. 
Euro-mmit: aderarea la Uniunea European@
va cre}te pre]urile, prin m@rirea TVA.
Realitate: ^n urma negocierii capitolului
Impozitare, pre]urile la multe produse de
baz@, inclusiv alimente sau medicamente,
au sc@zut, prin introducerea cotei reduse
de TVA, stabilit@ de Romania la 9&.
Euro-mmit: românia va pl@ti la bugetul UE
mai mult decât va primi.Realitate: Româ-
nia este în postura de beneficiar net al
fondurilor comunitare. România va primi,
în perioada 2007-2009, fonduri de la
bugetul Uniunii Europene, pentru agri-
cultur@, pentru ac]iuni structurale }i pen-
tru programe comunitare, în valoare de
aproximativ 11 miliarde euro în angaja-
mente, din care pl@]i efective, aproxima-
tiv 6 miliarde euro (pl@]ile se fac pe
m@sura derul@rii proiectelor).
Euro-mmit: dup@ aderare, România va de-
veni pia]@ de desfacere pentru UE.
Realitate: conform Acordului de Asociere
(1995), barierele de tip tarifar aplicate
fluxurilor comerciale din UE vor fi re-
duse treptat, pân@ la eliminare, în 2007.
În ultima perioad@, competitivitatea pro-
duselor române}ti pe Pia]a Intern@ a UE
a crescut constant (UE-25 este princi-
palul partener de schimb al României -
72& din schimburile comerciale, iar

volumul exporturilor a crescut constant)

Acestea reprezint@ doar o mic@ parte din
chestiunile care sunt neîn]elese  de c@tre
o parte a popula]iei. Se poate observa
c@ lucrurile nu stau chiar a}a cum cre-
dem. Este de datoria fiec@ruia s@ se in-
formeze (corect) despre ceea ce în-
seamn@ }i presupune aderarea ]@rii noas-
tre la Uniunea European@, astfel încât s@
fie evitate unele idei preconcepute false
}i alarmante. Totodat@, se impune

cunoa}terea îndatoririlor ce ne revin ca
cet@]eni europeni, care are ca urmare
evitarea unui entuziasm nefondat. Limi-
tele capacit@]ii noastre de adaptare la
normele europene ne va cost scump,
deoarece, în cazul în care nu ne vom
conforma la aceste cerin]e, nu vom
putea beneficia de finan]@rile comunitare.
Se impune deci o atitudine rezervat@, di-
namic@ }i flexibil@. Principiul cunoscut
înc@ din antichitate privind evitare ex-
tremelor are aplicabilitate }i ast@zi. 

Emil DDAAVVIIDD

drd. Lia - Alexandra BALTADOR

Gânduri de sfâr}it }i început de an
Sediul Prim@riei Capitalei Culturale Europene 2007
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Istoria  modern@  a  pie]ei  futures  ̂ncepe  ̂n
1848,  ^n  SUA, odat@ cu ^nfiin]area la
Chicago a unei pie]e futures (sau la ter-
men), administrat@ de Chicago  Board  of

Trade  (CBOT). Primele contracte futures
au avut ca obiect produsele agricole, ur-
mate mai t$rziu de metale }i, ^n final, de
instrumente financiare (obliga]iuni, rate ale
dob$nzii }i indici bursieri), iar ̂n 1982 au
fost lansate op]iunile pe contracte futures. 
Chicago  Mercantile  Exchange  (CME) este
bursa care administreaz@ cea mai mare
pia]@ de instrumente derivate din SUA.
%nfiin]at@ ^n 1898 }i specializat@, la ^n-
ceput, tot în tranzac]ii futures pe produse
agricole, CME s-a dezvoltat, de-a lungul
secolului XX, ajung$nd la un volum de
325 milioane contracte futures, ̂n cursul
anului 2004. Derivatele listate la CME au
ca active suport rate de schimb valu-

tar, indici bursieri, produse agricole }i
rate ale dob$nzii. 
Mineapolis  Grain  Exchange  (MGEX) s-a
^nfiin]at ̂n 1881 sub denumirea de Came-
ra de Comer] din Mineapolis }i a lansat
primul contract futures ̂n 1883 av$nd ca
activ suport gradul de panificatie. %n 1947,
s-a trecut la denumirea actual@. Principa-
lele produse tranzac]ionate la MGEX sunt,
^n prezent, derivatele pe gr$u (tranzac]io-
nate prin strigare de c@tre brokerii de ring)
}i indici agricoli lista]i pe platforma elec-
tronic@ a CBOT.
Kansas  City  Board  of  Trade  (KCBT) a
fost ̂nfiin]at@ ̂n 1856, de c@tre un grup
de comercian]i de cereale. Fiind situat@
^ntr-o zon@ specializat@ ^n cultura ce-
realelor, derivatele lansate la ̂nfiin]are }i
p@strate p$n@ ̂n prezent sunt contractele
futures }i op]iunile pe cereale. Din 1982,
la aceast@ burs@ se tranzac]ioneaz@ }i
derivate pe indicele Value Line. 
New  York  Mercantile  Exchange  (NYME)
are 132 de ani de experien]@ ̂n tranzac-
]ionarea metalelor }i a produselor ener-
getice. %n 1979, aici s-au lansat derivatele
pe produse petroliere, energie electric@,
aur, argint, cupru, aluminiu, platin@ etc,
toate acestea fiind, ̂n prezent, tranzac]io-
nate prin intermediul platformei electro-
nice a CME.
OneChicago este o burs@ specializat@
^n tranzac]ionarea contractelor futures pe
ac]iuni listate pe pia]a de capital din
SUA. A fost înfiin]at@ }i func]ioneaz@ sub
forma unui joint venture între Chicago
Mercantile Exchange, Chicago Board of
Trade }i Chicago Board of Options
Exchange. %n prezent, 200 de ac]iuni ale
celor mai importante companii ameri-
cane sunt listate pe pia]a OneChicago,
iar num@rul lor este ̂ntr-o cre}tere con-

stant@. BMFM SIBIU }i OneChicago pre-
zint@ numeroase similitudini în ceea ce
prive}te modul de administrare a pie]ei
futures. Informa]ii suplimentare despre
acest@ burs@ se g@sesc pe adresa
www.onechicago.com

La sf$}itul secolului XX, produsele finan-
ciare au dob$ndit suprema]ia pe pia]a
derivatelor, cursurile valutare, ratele do-
b$nzilor }i indicii bursieri gener$nd cel
mai mare volum de tranzac]ionare.
Actualmente, pe plan mondial, cele mai
reprezentative burse futures sunt: Chicago
Board of Trade }i Chicago Mercantile,
London International Financial Futures and
Options Exchange - LIFFE, Marché a Terme
International de France – MATIF, Deutsche
Terminbourse – DTB, Tokyo Commodity
Exchange TOCOM, Tokyo International
Financial Futures Exchange TIFFE, Sydney
Futures Exchange SFE, Brasilian Futures

Exchange-BBF, Hong Kong Futures Exchan-
ge HKFE, Singapore International Monetary
Exchange SIMEX }i Swiss Financial Futures
Exchange- SOFFEX.
În ultimii ani, îmbun@t@]irea activit@]ii de
supraveghere }i corect@ informare asupra
riscurilor pe care le implic@ aceste instru-
mente au readus pie]ele derivate pe un
trend ascendent, majoritatea burselor din
acest segment raportând, an de an, cre}teri
semnificative ale volumelor de tranzac-
]ionare. Recunoa}terea succesului acestor
instrumente este eviden]iat de premiul
Nobel oferit în 1997 lui Robert  C.  Merton
(Profesor la Harvard University, Cambridge,
USA) }i Myron  S.  Scholes (Profesor la
Stanford University, Stanford, USA) pentru
activitatea inovatoare în domeniul evalu@rii
instrumentelor derivate. Modelul Black –
Scholes privind evaluarea op]iunilor este
deja consacrat, acceptat }i utilizat de ma-
joritatea traderilor pe pie]ele derivate.

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

Cl@direa Chicago Board of Trade

Chicago Board of Trade – sala de tranzac]ii

Despre istoria modern@ a contractelor futures

EUROECONOMIA XXIEUROECONOMIA XXI
Punctul pe Europa:
Dan Popescu – ”Modelul social” în disolu]ie?, nr.46/06 ianuarie 2006
Dan Popescu – Zona crepuscular@…, nr.47/13 ianuarie 2006
Dan Popescu – C@rbunele…, nr.48/20 ianuarie 2006 
Dan Popescu – “Semnul zeului”, nr.49/27 ianuarie 2006
Dan Popescu – S@r@cia (I), nr.50/03 februarie 2006 
Dan Popescu – S@r@cia (II), nr.51/10 februarie 2006
Dan Popescu – S@r@cia (III), nr.52/17 februarie 2006
Dan Popescu – 2006 Anul Nicolas Georgescu - Roegen, 

nr.53/24 februarie 2006
Dan Popescu – Eficien]a }i câteva dintre surogatele ei, nr.54/03

martie 2006 
Dan Popescu – “Rinocerii”, nr.55/10 martie 2006 
Dan Popescu – “Securitatea”, încotro?, nr.56/17 martie 2006 
Dan Popescu – Apa…, nr.57/24 martie 2006 
Dr. Eugen Iord@nescu – România profund@, nr.58/31 martie 2006 
Dan Popescu – Declinul locurilor de munc@, o dram@ a seco-

lului XXI? (I), nr.59/07 aprilie 2006 
Dan Popescu – Declinul locurilor de munc@, o dram@ a seco-

lului XXI? (II), nr.60/14 aprilie 2006 
Dr. Eugen Iord@nescu – Judecata poporului, nr.61/21 aprilie 2006
Dr. Viorel Roman – Vin turcii?, nr.62/28 aprilie 2006 
Dan Popescu – Logica de timp, de spa]iu }i de fapt, nr.63/05

mai 2006 
Dan Popescu – Seniorii, nr.64/12 mai 2006 
Dr. Eugen Iord@nescu - Biletul de avion, nr.65/19 mai 2006 
Dan Popescu – Celebrare cu reverbera]ii, nr.66/26 mai 2006 
Dan Popescu – U.E.: tripticul speran]ei – pace, democra]ie, pro-

gres – nr. 67/02 iunie 2006 
Dan Popescu – “Semnalul de alarm@”, nr.68/09 iunie 2006 
Dr. Silvia M@rginean – Pia]a muncii din cele 10 noi state membre

ale UE: evolu]ii postintegrare (I), nr.69/16 iunie 2006 
Dr. Silvia M@rginean – Pia]a muncii din cele 10 noi state membre

ale UE: evolu]ii postintegrare (II), nr.70/23 iunie 2006 
Dan Popescu – Douglas C. North }i dezvoltarea durabil@…, 

nr.71/30 iunie 2006 
Dan - Alexandru Popescu – Adev@ruri neajunse, nr.72/07 iulie 2006
Dr. Lucian N. Vin]an – Gânduri c@tre absolven]i…, nr.73/14 

iulie 2006 
Dan Popescu – St. Petersburg, nr.74/21 iulie 2006 
Dan Popescu – O nou@ “vârst@” a globaliz@rii? (I), nr.75/28 iulie 2006
Dan Popescu – O nou@ “vârst@” a globaliz@rii?(II), nr.76/04 

august 2006 
Dan Popescu – De ce }i cum urc@ pre]ul petrolului?, nr.77/11

august 2006 
Dr. Lucian N. Vin]an – România fractal@, nr.78/18 august 2006 

Emil David – Lungul drum al românilor c@tre prosperitate, 
nr. 79/25 august 2006 

Emil David – România }i (din nou) raportul de ]ar@, nr.80/01
septembrie 2006 

Emil David – Capitalul uman, decisiv pentru viitorul unei com-
panii, nr.81/08 septembrie 2006 

Dan Popescu – Finlanda - schi]@ de portret economic, nr.82/15
septembrie 2006 

Emil David – Slalom printre capcanele tranzi]iei, nr.83/22 sep-
tembrie 2006

Emil David – {i a fost 26 septembrie…,nr.84/29 septembrie 2006 
Lia Alexandra Baltador – România, un “plai” european?, nr.85/06

octombrie 2006 
Emil David - Mai mult decât perfectul integr@rii, nr.86/13 

octombrie 2006 
Emil David – “Pofti]i la mas@!” - o invita]ie adecvat@ rigorilor

europene, nr.87/20 octombrie 2006 
Dan Popescu – Salariatul, “valoare ad@ugat@”, nr.88-90/27 

octombrie - 10 noiembrie 2006
Dan Popescu – “Alter mondialisation”(I), nr.90/10 noiembrie 2006
Dan Popescu – “Alter mondialisation”(II), nr.91/17 noiembrie 2006
Emil David – Gazul care arde buzunare }i curentul care electro-

cuteaz@ existen]a, nr.92/24 noiembrie 2006 
Emil David – Europa de dincolo de focurile de artificii, nr. 93/01

decembrie 2006 
Emil David – Cele mai bune s@ se adune, cele rele s@ se spele!,

nr.94/08 decembrie 2006
Dan Popescu – Mondializarea – un Janus?, nr. 95/15 decembrie 2006
Emil David – De la aderare, la integrare – un pod al suspinelor,

nr.96/22 decembrie 2006
Emil David – Bine te-am g@sit, Europa! A}tept@m vremuri mai bune!

nr.97/29 decembrie 2006

Eveniment 2006
Ileana Ilie – Legea european@ drastic@ asupra chimicalelor, 

nr.46/06 ianuarie 2006 
Ileana Ilie – UE, vestea cea bun@, nr.47/13 ianuarie 2006 
Ileana Ilie – Cât ve]i câ}tiga în 2010 (I),nr.48/20 ianuarie 2006 
Ileana Ilie – C$t ve]i câ}tiga în 2010 (II),nr.49/27 ianuarie 2006
Ileana Ilie – Noul Cod Fiscal - în vigoare de la 01 ianuarie 

2007, nr.50/03 februarie 2006 
Ileana Ilie – 2005, mai bun decât 2004, nr.51/10 februarie 2006
Ileana Ilie – De ce leul greu }i nu euro?(I),nr.52/17 februarie 2006
Ileana Ilie – De ce leul greu }i nu euro?(II),nr.53/24 februarie 2006
Ileana Ilie – UE ne cre}te cota. Cota unic@, nr.54/03 martie 2006
Ileana Ilie – Taxele principale r@mân neschimbate, nr.55/10 

martie 2006 
Ileana Ilie – “Droga]ii f@r@ drog”: noile obsesii ale Mileniului III,

nr.56/17 martie 2006 
Ileana Ilie – Vorbe }i cifre, nr.57/24 martie 2006 
Ileana Ilie – Birurile }i PIB - ul, nr.58/31 martie 2006 
Ileana Ilie – Criza de muncitori love}te România, nr.59/07 aprilie 2006
Ileana Ilie – Majoritatea românilor se consider@ s@raci, nr.60/14

aprilie 2006 
Ileana Ilie – Clien]ii preiau controlul, nr.61/21 aprilie 2006 
Ileana Ilie – Pre]ul dezastrului - 150 milioane euro, nr.62/28 aprilie 2006
Ileana Ilie – Corup]ia sub lup@, nr.63/05 mai 2006 
Ileana Ilie – Raport cu dat@, raport f@r@ dat@, nr.64/12 mai 2006 
Ileana Ilie – Noul termen, în octombrie, nr.65/19 mai 2006 
Ileana Ilie – Bilan] aviar: 46 de focare confirmate, nr. 66/26 mai 2006
Ileana Ilie – Cum }i de ce cre}te factura zilnic@, odat@ cu aderarea,

nr.67/02 iunie 2006 
Ileana Ilie – Surprizele noului Cod Fiscal, nr.68/09 iunie 2006 
Ileana Ilie – Campania UE. Nu dau }i nu iau }pag@, nr.69/16

iunie 2006 
Ileana Ilie – Val de scumpiri de la 1 iulie, nr.70/23 iunie 2006 
Ileana Ilie – Leii vechi ies de pe etichete, nr.71/30 iunie 2006 
Ileana Ilie – Taxa pe …înmatriculare,nr.72/07 iulie 2006
Ileana Ilie – În c@utarea împlinirii peste hotare, nr.73/14 iulie 2006
Ileana Ilie – Asigurarea locuin]elor, o nou@ tax@ obligatorie!, 

nr.74/21 iulie 2006 
Ileana Ilie – Z@p@ci]i de c@ldur@, nr.75/28 iulie 2006 
Ileana Ilie – Codul Muncii redevine european, nr.76/04 august 2006
Ileana Ilie –Taxele de dincolo de aderare, nr.77/11 august 2006 
Ileana Ilie – Reziden]e la 15 ani de capitalism (I), nr.78/18 

august 2006 
Ileana Ilie – Reziden]e la 15 ani de capitalism (II), nr. 79/25 

august 2006 
Ileana Ilie – Start-up pentru afacerile tinerilor, nr.80/01 septembrie 2006 
Ileana Ilie – România, pe locul doi la reforme, nr.81/08 septembrie 2006
Ileana Ilie – Liber la pensiile private, nr.82/15 septembrie 2006 
Ileana Ilie – Opera]iunea “Rabla” continu@, nr.83/22 septembrie 2006
Ileana Ilie – România are und@ verde pentru Europa, nr.84/29

septembrie 2006 
Ileana Ilie – Barbu: salariile }i num@rul locurilor de munc@ vor

cre}te, în 2007, nr.85/06 octombrie 2006 
Ileana Ilie – Estim@ri FMI pentru 2006: infla]ia de 5,7&, deficit de

cont curent de 10,5&, nr.86/13 octombrie 2006 
Ileana Ilie – Creditul cu buletinul mai are de tr@it doar dou@ 

zile, nr.87/20 octombrie 2006 
Ileana Ilie – Sibiul - noul fagure reziden]ial (I), nr.88/27 octombrie 2006
Ileana Ilie – Sibiul - noul fagure reziden]ial (II), nr.89/03 noiembrie 2006

continuare  ^n  pagina  5
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NAPOLEON
- „generozitatea”, mare}alii }i doamnele... -

urmare  din  pagina  1
Adesea, mare}alii nu acceptau s@ înceap@
o b@t@lie decât dup@ ce primeau o impor-
tant@ sum@ de bani.
Mare}alul Oudinot, de exemplu, acela pe
care Napoleon îl prezentase împ@ratului
Rusiei ca viteazul „Bayard al armatei sale”,
nu pleca niciodat@ la lupt@, f@r@ cât se
poate de serioase „încuraj@ri”. În ajunul
unei b@t@lii, dezam@git c@ nu primise
nimic, Oudinot a mers pân@ acolo încât

s@ declare c@ „ar trebui f@cut@ pacea”.
Napoleon, foarte mirat de o astfel de ati-
tudine, i-a cerut explica]ii. Finalmente,
mare}alul a l@sat s@-i scape necazul s@u:
„Sire, nu a]i fost la fel de generos ca
înainte”. Pu]in timp mai apoi, Oudinot a
primit 15000 de napoleoni (75 de mi-
lioane de franci vechi, în banii anilor ’60,
o sum@ imens@). S-a dus imediat la
împ@rat: „Dac@ este a}a, Majestatea
Voastr@, care cunoa}te devotamentul meu,
poate conta pe mine”...
Al]i mare}ali, precum Berthier, Masséna,

Davout, Ney, Lannes, primeau, înaintea de
fiecare b@t@lie, echivalentul a 250 milioane
franci vechi. Aproape de neimaginat.
Aceasta, se în]elege, în plus fa]@ de salari-
ul anual, al fiec@ruia, de dotele primite de
la împ@rat, de castelele }i hotelurile pri-
vate cu care capii armatei imperiale erau
înzestra]i, Cu alte cuvinte, un devotament
care pe Napoleon îl cam costa, îl costa
bine de tot. Cel care l-a costat, îns@, cel
mai mult pe Napoleon a fost Soult,
mare}alul care a primit bani în echiva-
lent de 500 milioane franci vechi înain-
tea b@t@liei de la Waterloo. „Iar rezultatul
acestei b@t@lii, spune cu umor Guy Breton,
ne face s@ ne gândim c@ Soult a apreci-
at suma înc@ insuficient@”...
...Dar, Napoleon a cheltuit cu mult mai
mult cu doamnele. „Dac@ a fost obligat
s@ acopere cu aur pe mare}alii s@i, pen-
tru a se face ascultat, a cheltuit sume }i

mai mari de bani, pentru a se face iubit
de femei. „În acest domeniu, generozi-
tatea sa a dep@}it cu mult pe cea a regilor
Fran]ei”, - scrie tot Guy Breton. Vale]ii care
serveau de intermediari nu au fost nici
ei uita]i. Numele lor figurau în cele dou@
caiete legate cu piele de vi]el, ce reprezen-
tau registrele împ@ratului de „fonduri se-
crete”. Unii dintre ace}ti vale]i au primit
echivalentul a un milion jum@tate de fran-
ci vechi din 1960 }i chiar mai mult, doar
pentru c@ au adus o „savuroas@ victim@”,
blond@ de preferin]@, în „cuibul” lui
Napoleon...
„Câte metrese a avut, oare, Napoleon, între
1804 }i 1814?”, se întreab@ G. Breton, }i
tot el r@spunde: „Câteva sute, f@r@ îndoial@.
{i toate au fost „remunerate imperial”, in-
diferent de clasa de care apar]ineau.
„St@pânul” cump@ra o or@, o noapte sau
o lun@ de pl@cere. Iar plata nu era f@cut@
în bijuterii, ceea ce ar fi f@cut gestul mai
pu]in indelicat, ci nemijlocit în bani, mul]i
bani. „Napoleon se comporta cu marile
doamne ale societ@]ii imperiale precum cu
vulgarele fete de pl@cere”, noteaz@ croni-
cile timpului. Dar, doamnele nu erau prea
}ocate. Cea mai mare parte a lor încasau
banii cu o mare u}urin]@, aproape f@r@ s@
clipeasc@...
Deja, sub consulat, marile comediene „au
accesat” fondurile secrete. La Grassini, d-
ra Duchesnois, d-na Bourgoin }i mai ales
preferata lui Napoleon, d-na George, o
mare personalitate specific@ a timpului. De
fiecare dat@ când d-na George se întâl-
nea cu Napoleon, chiar }i dup@ ce-l
în}elase pe „corsican” cu balerinul Duport,
primea o sum@ echivalent@ cu 5 milioane
de franci vechi. Este adev@rat, mai arat@
cronicile timpului, Napoleon „vroia din
plin” pentru banii s@i. Pân@ la punctul c@,
„într-o sear@, epuizat, }i-a pierdut cu-
no}tin]a în bra]ele frumoasei doamne
George. Îngrozit, anturajul „marelui corsi-
can” a sf@tuit-o discret pe aceast@ atât de
ardent@ comedian@, s@ mai r@reasc@
vizitele sale”...
...Mai toate lectricile împ@r@tesei, doamne
din marea nobilime francez@, s-au bucu-
rat de favorurile lui Napoleon, începând
chiar cu Carlotta Gazzani, despre care se
afirma c@ reprezint@ cea mai frumoas@ fe-
meie a imperiului. Toate }i-au primit
„salariul”. O mare sum@ de bani, de ex-
emplu, a primit Eléonore Denuelle de la
Plaigue, care i-a dat împ@ratului primul

s@u fiu, faimosul „micul Leon”, n@scut
în 13 decembrie 1806; Eléonore” a ac-
ceptat” o rent@ anual@ de 50 milioane fran-
ci vechi... În str@in@tate, Napoleon d@dea
dovad@ de aceea}i dezinvoltur@. Chiar }i
pentru femeile care veneau s@ se arunce
la picioarele lui, îndr@gostite lulea. A avut
astfel „aventuri pl@tibile” („aventures
payantes”), în Germania, în Spania, în
Polonia, în Italia, peste tot. Prin]ese,
ducese, contese, baroane, doamne din
„lumea bun@”, dar }i femei mai simple,
actri]e, dansatoare etc. Contesa Marie
Walewska a primit, }i ea, mul]i bani de
la imperialul s@u amant. În Polonia, mai
întâi }i în Fran]a, dup@ aceea, deoarece
frumoasa contes@ a venit insistent dup@
împ@rat, pân@ la Fontainebleau, pentru a-i
cere cu ce s@ creasc@ pe copilul lor,
Alexandre Walewski.
Au existat oare excep]ii printre prin]esele,
actri]ele, cameristele c@rora le-a fost pl@tit@
dragostea pentru Napoleon, de c@tre
Napoleon însu}i? Potrivit lui Guy Breton,
doar dou@ femei l-au iubit pe Napoleon,
f@r@ a accepta nimic în schimb. Prima,
doamna Duchatel, care i-a refuzat toate
cadourile, toate bijuteriile, to]i banii, ea
„preferând un Napoleon în natur@ }i nu
în bani”. Iar cea de-a doua, Mary-Ann
Robinson. Ea a avut pentru împ@rat, pe
care l-a cunoscut în exilul s@u tiranic din
insula Sf.Elena, o foarte pur@ tandre]e.
Niciodat@ nu a vrut s@ primeasc@ nimic.
„Un detaliu va face acest dezinteres mult
mai savuros: era englezoaic@”, scrie Guy
Breton, în încheierea studiului s@u pe
aceast@ tem@...
Se ridic@, totu}i, o întrebare. Era nevoit
Napoleon s@ pl@teasc@, era astfel un aran-
jament ini]ial ce trebuia respectat? Nici
vorb@. Este drept, de multe ori, }i gene-
ralii }i doamnele l@sau s@ se în]eleag@
c@ a}teapt@ bani, c@ le trebuie. De ce ac-
cepta îns@ Napoleon s@ pl@teasc@ când
putea, mai ales în cazul doamnelor, uti-
lizând înalta sa pozi]ie, s@ nu pl@teasc@
nimic? Bonaparte era un om mare, nu-
trindu-}i, treptat, grandoarea }i grando-
mania, din chiar faptele sale. Îi pl@cea s@
fie l@udat, admirat, adulat, privit cu re-
cuno}tin]@, ori banii erau cei ce „ungeau”
bine, cel mai adesea, drumurile spre aces-
te ]inte. Pe Fran]a, îns@, „la France pro-
fonde”, astfel de fapte ale marelui împ@rat,
ale acestui mare om }i b@rbat de stat,
au costat-o destul de mult...

Dan POPESCU

Madame RecamierIstoricul Guy Breton

Paris, Biserica Invalizilor, 15 iulie 1804. Napoleon ^i decoreaz@ pe vitejii s@i cu “Crucea Legiuni de Onoare”
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„fierbin]i”!, nr.79/25 august 2006
Drd. Lia - Alexandra Baltador – Apa - fundamentul existentei 

umane!, nr.80/1 septembrie 2006
Drd. Lia - Alexandra Baltador – Siguran]a alimentar@ pe un p@mânt

nesigur, nr.81/ 8 septembrie 2006
Drd. Lia - Alexandra Baltador – Biodiversitatea, ca fundament al

existentei umane (I), nr.82/15 septembrie 2006
Drd. Lia - Alexandra Baltador – Biodiversitatea, ca fundament al

existentei umane (II), nr.83/22 septembrie 2006
Drd. Lia Alexandra Baltador }i Drd. Lucian Bela}cu – Ingineria

climatic@, o posibilitate de a r@ci planeta?, nr. 87/20 
octombrie 2006 

Drd. Bianca Tr@u}an – Ziua interna]ional@ pentru eradicarea 
s@r@ciei – 17 octombrie 2006, nr. 87/20 octombrie 2006 

Drd. Lia-Alexandra Baltador – Energia, din nou!, nr. 92/24 
noiembrie 2006 

Emil David – Gazul care arde buzunare }i curentul care electro-
cuteaz@ existen]a, nr. 92/24 noiembrie 2006 

Iulia Nagy – România la masa greilor din sectorul energetic, 
nr. 94/08 decembrie 2006 

Evenimente
Gra]ian Lupu - Profesori }i cercet@tori sibieni la al XVI-lea
Congres Mondial de Istorie Economica - Helsinki, 21 - 25 august

2006, nr.81/8 septembrie 2006
Ilie Banu – Impresii de la olimpiadele na]ionale de economie,

nr. 95/15 decembrie 2006 
Oriana-Helena Doval – „Diploma]i” MBA International – la ULB

Sibiu, nr. 95/15 decembrie 2006 

Dincolo de statistici
Dan Suciu – Chirie pe bun@stare, nr.82/15 septembrie 2006
Ilie Banu – Este statistica o minciun@?, nr.83/22 septembrie 2006
Ilie Banu – Facilit@]i pentru studen]i la înfiin]area unei firme, 

nr.81/8 septembrie 2006

Credite
Drd. Renata T@nase – Un tablou al creditului bancar, la un pas de

integrare... (I), nr82/15 septembrie 2006
Drd. Renata T@nase – Un tablou al creditului bancar, la un pas de

integrare... (II), nr83/22 septembrie 2006
Emil David – Nu numai Banca Mondial@ împrumut@ România;

se poate }i invers!, nr.83/22 septembrie 2006
Dan Suciu – Mai sunt creditele o problem@?, nr. 85/06 octombrie 2006
Emil David – B@nci române}ti la standarde europene, nr. 95/15

decembrie 2006

{tiin]@. Cultur@. Politic@
Dr. Viorel Roman – Confucianismul }i comunismul, nr.49/27 

ianuarie 2006
Eugen Iord@nescu – Na]ionalismul – o reac]ie european@?, 

nr.55/10 martie 2006
Dr. Rodica Fofiu, Drd. Andrei Corescu – Francofonia în România,

între tradi]ie }i viitor european, nr.82/15 septembrie 2006
Corneliu Bucur – Identitatea etnocultural@ - o problem@ actual@

}i acut@ a }tiin]ei, culturii }i politicii române}ti (I), 
nr.83/22 septembrie 2006 

Corneliu Bucur – Identitatea etnocultural@ – o problem@ actual@
}i acut@ a }tiin]ei, culturii }i politicii române}ti (II), 
nr.84/29 septembrie 2006 

Valer Deleanu – Identitate etnocultural@, con}tiin]a na]ional@ }i
afirmare universal@, nr. 85/06 octombrie 2006 

Dr. Dorin Oancea – Situa]ii exemplare: Noul Testament, Sfintele
Evanghelii (II), nr. 88/27 octombrie 2006 

Andreea Grigore – Arhiva sibian@ între anii 1476-1968, nr. 89/03
noiembrie 2006 

Dan-Alexandru Popescu – Cultura din mediul politic. La mul]i
ani, EuRomânia! (un scurt - metraj, în doi timpi }i trei
mi}c@ri), nr. 93/01 decembrie 2006 

Investi]ii
Emil David – Injec]ia cu investi]ii: de ce - ar fi infailibil@ când o

putem “boteza” cu ap@ chioar@?, nr. 85/06 octombrie 2006
Dan Suciu – Cei mai mari investitori în economia româneasc@,

nr. 86/13 octombrie 2006 

Persisten]e nedorite
Silvia M@rginean – Corup]ia }i combaterea ei, nr.51/10 februarie 2006
Emil David – Mita noastr@ cea de toate zilele…, nr. 88/27 

octombrie 2006 

Statutul salariatului
Drd. Lucian Bela}cu – Fran]a, din nou în strad@? – noi pro-

voc@ri }i temeri, dup@ un an de la debutul revoltelor
(I), nr. 89/03 noiembrie 2006

Drd. Lucian Bela}cu – Fran]a, din nou în strad@? – noi pro-
voc@ri }i temeri, dup@ un an de la debutul revoltelor –
(II), nr. 90/10 noiembrie 2006

Iulia Nagy – Succesul în afaceri, premiat de CCIA, nr. 91/17 
noiembrie 2006 
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Eliminarea taxelor vamale }i cre}terea com-
peti]iei vor duce la ieftinirea unor produse
de baz@, dar }i a specialit@]ilor. Carnea }i
produsele din care de porc se vor ieftini cu
pân@ la 20&, pentru c@ taxele vamale vor fi
desfiin]ate. {i pre]ul c@rnii de pas@re }i al
laptelui din import va sc@dea cu pân@ la 10&.
Ciocolata, vinurile }i b@uturile spirtoase aduse
din spa]iul comunitar vor fi, de asemenea,
mai ieftine. În schimb, pâinea, produsele
proaspete din lapte }i berea din ]ara noas-
tr@ se vor scumpi cu 5-10&, pentru c@ nu
vor avea concuren]@ din partea produselor
europene. Intrarea în Uniunea European@ va
însemna pentru mul]i agen]i economici, fali-
mentul. Cine nu a investit în retehnologizare
}i modernizare va fi nevoit s@ pun@ lac@t
pr@v@liei. De altfel, doar 300 de produc@tori
români vor avea acces pe pia]a Uniunii
Europene, iar alte 387 de firme au o perioad@
de tranzi]ie de trei ani pentru alinierea la stan-
dardele europene. Ele pot vinde în România,
dar nu pot exporta pe pia]a comunitar@. 
La baza construc]iei europene a stat o idee
de inspira]ie liberal@: abolirea barierelor
na]ionale în calea comer]ului }i constituirea
unei pie]e comune. Obiectivul urm@rit de
p@rin]ii fondatori ai Comunit@]ii Europene era
un continent prosper în care conflictele
sângeroase dintre statele-na]iune europene
s@ devin@ un capitol închis în paginile c@r]i-
lor de istorie. Din nefericire, îns@, Uniunea
European@ a e}uat în a-}i asuma ca funda-
ment viziunea liberal@, singura capabil@ s@
aduc@ atât cea mai mare prosperitate tutu-
ror locuitorilor Europei, cât }i pace durabil@
pe vechiul continent.
Pe m@sur@ ce barierele vamale }i legisla]ia
protec]ionist@ a fost înl@turat@ prin tratatele
europene care au urmat fond@rii pie]ei
comune la Roma în 1957, o re]ea din ce în
ce mai stufoas@ de institu]ii }i birouri au luat
în primire sarcina de a reglementa pia]a
comun@ – o activitate desf@}urat@ cu o
energie }i la o amploare mai impresionant@
de la un an la altul. Astfel, pia]a comun@
european@ a ratat }ansa de a fi }i o pia]@
liber@.
C@ci birocra]ii de la Bruxelles, în numele unui
consumator pe care îl cred incapabil s@ fac@
propriile alegeri, au grij@ – cu p@rinteasc@

condescenden]@ – s@-l scuteasc@ de varie-
tatea deconcertant@ a alternativelor pe care
pia]a i le ofer@. Veghind ca alegerile sale s@
aib@ loc doar în "zona de siguran]@" pe care
i-o circumscriu cu generozitate, func]ionarii
europeni – spre binele s@u, vas@zic@ –  scot
pe band@ rulant@ volume întregi de regle-
ment@ri pentru orice activitate economic@ :
de la produc]ia de juc@rii, la industria agro-
alimentar@; de la industria hotelier@ }i pân@
la produc]ia de materiale de construc]ii. De-
a lungul a mii de pagini, sunt definite
nenum@rate standarde }i norme obligatorii
de produc]ie, de calitate }i de desfacere pen-
tru un num@r din ce în ce mai mare de
bunuri }i servicii. Or, consecin]ele acestor
reglement@ri paternaliste – departe de a avan-
taja consumatorul – sunt în realitate în
defavoarea sa, }i în mod special în defa-
voarea consumatorului cu venituri mici.
Orice reglementare a produc]iei fie antreneaz@
costuri suplimentare, imediat transferate în
pre] – situa]ie în care consumatorii margi-
nali nu î}i mai permit s@ cumpere bunul
dorit, fie las@ un întreg segment al cererii,
de exemplu cea de produse de calitate mai
slab@, dar mai ieftine – deci care nu întrunesc
standardele în cauz@ –  nesatisf@cut. Dac@
pe pia]a liber@ consumatorul este suveran
}i sunt produse bunuri }i servicii variate, în
combina]ii diferite de calitate }i pre] – }i sunt
produse tocmai pentru c@ exist@ pentru
fiecare dintre acestea o cerere, inclusiv o
cerere de bunuri de o calitate mai sc@zut@,
dar la un pre] accesibil – pe o pia]@ regle-
mentat@ consumatorul, din pozi]ia de suve-
ran, devine vasalul produc@torilor agrea]i
politic, pentru c@ atunci când un standard de
calitate pentru un produs oarecare este impus
pe cale politic@ –  adic@ în mod arbitrar din
perspectiv@ economic@ – un anumit segment
al cererii nu va mai  beneficia de oferta dorit@
de bunuri }i servicii, cre}terea de pre] antre-
nat@ de reglementarea calit@]ii l@sând nesa-
tisf@cut@ tocmai cererea acelor consumatori
cu venituri mai modeste }i în c@utare de pro-

duse ieftine.
Inclus@ în acquis-ul comunitar, pletora de
reglement@ri ale activit@]ii economice este
transpus@ în legisla]ia ]@rilor candidate la UE,
care, oricum, nu duceau lips@ de reglement@ri
în diverse sectoare ale economiei. Acum îns@,
standardele europene în materie trebuie adop-
tate in corpore ; reglementarea trebuie uni-
formizat@. }i cu aceast@ ocazie anumite acti-
vit@]i care, din fericire, erau mai slab regle-
mentate de legisla]ia româneasc@, sunt puse
în situa]ia de a se alinia la "cerin]ele europene"
ori – în caz contrar – de a disp@rea. Un
exemplu interesant este cel al produc]iei de
termopane.  Normele UE în materie, odat@
integrate în legisla]ia autohton@, vor scoate
din legalitate majoritatea micilor firme care
activeaz@ acum în domeniu, a}a-numi]ii "gara-
ji}ti". Consecin]a ? Odat@ sco}i de pe pia]@
ace}ti produc@tori, pre]ul termopanelor va
cre}te în mod semnificativ }i o parte dintre
consumatori – consumatorii marginali – va
fi nevoit@, cel pu]in pentru perioada imediat
urm@toare, s@ renun]e la ideea de achizi]iona
acest produs. Acest "eveniment" este îns@
salutat cu entuziasm de produc@torii cu cer-
tificate de calitate agreate de UE.  Reuni]i la
Cluj, cu ocazia unei expozi]ii comerciale în
domeniu, produc@torii alinia]i la standardele
UE în materie – anticipând domina]ia apropi-
at@ asupra pie]ei – nu au putut s@-}i ascund@
încântarea fa]@ de soarta sumbra a "gara-
ji}tilor". Iat@ ce declara, în aceast@ privin]@,
Adin Pop, directorul uneia dintre firmele
prezente la Cluj :
"Oriunde am fi, în Transilvania sau Bucure}ti,
problema este aceea}i : 80& sunt "garaji}ti",
15& ateliere mici }i 5& fabrici tehnologizate,
care respect@ normele europene. Omul vine
}i îmi cere o ofert@ de pre], îi dau, e mul-
]umit, apoi întreab@ în cât timp îi vin feres-
trele }i, când îi spun în trei s@pt@mâni, zice
c@ "@la de la col]ul blocului" îi face în trei zile,
dar nu se gânde}te c@ eu îi ofer garan]ie
de minimum cinci ani, iar marfa de garaj îi
]ine maximum doi ani." (Cotidianul, 8

octombrie 2006)
Într-adev@r, "garaji}tii" sunt o problem@, îns@
nu pentru c@ nu produc la norme europene.
Din moment ce produsul lor e cerut pe pia]@
în propor]ie de 80&, ei îndeplinesc un ser-
viciu benefic pentru consumatori. Dac@ ace}ti
consumatorii doresc produse cu o durat@ de
via]@ de doar doi ani, felicit@ri "garaji}tilor"
care îi servesc în numai trei zile. Eliminarea
lor de pe pia]@ nu rezolv@ decât problema
unui grup de competitori care, gra]ie unei
reglement@ri, î}i vor spori vânz@rile în dauna
consumatorilor, dintre care –  foarte proba-
bil – unii nu î}i vor permite pre]ul care vine
cu calitatea oferit@ de cei 5& dintre pro-
duc@torii de termopane alinia]i la standarde
europene.
Dar reglement@rile de acest gen r@nesc con-
sumatorul atât în mod direct cât }i indirect,
pe termen lung, c@ci orice nou@ reglementare
spore}te costurile intr@rii pe pia]@ a noilor
competitori. Astfel, un grup de produc@tori
ineficien]i se poate men]ine pe pia]@, în dauna
consumatorului, la ad@postul unor norme al
c@ror scop declarat e, în mod ironic, acela
de a-l proteja. De sine însu}i sau de pro-
priile alegeri, mai întâi, apoi de noi ofertan]i;
de antrepenori la început de drum care nu
dispun de capitalul suplimentar necesar pen-
tru a acoperi costul reglement@rilor din ce în
ce mai complexe }i deci, de a intra pe pia]@;

în ultim@ instan]@, consumatorul e "protejat
de competi]ie", adic@ exact de acel meca-
nism al pie]ei care lucreaz@ în avantajul s@u
}i pe care UE în]elege exact pe dos s@-l încu-
rajeze, prin amenzi }i restric]ii la adresa
firmelor care s-au dovedit cele mai capabile
s@ serveasc@ consumatorul (acuzate de prac-
tici non-concuren]iale) }i prin crearea unor
bariere birocratice în calea poten]ialilor com-
petitori. Cum reglement@rile de tot felul }i
în toate domeniile devin din ce în ce mai
numeroase }i mai stufoase, adev@rate
carteluri – singurelele veritabile, de altfel –
iau na}tere în diferite ramuri industriale.
Organizate în asocia]ii de profil sau sindicate
ale industriilor, activitatea lor nu mai e exclu-
siv cea de produc@tor orientat c@tre satisfac]ia
consumatorului. Din moment ce mecanis-
mele pie]ei sunt perturbate prin mijloace
politice, fiecare produc@tor dedic@ – inde-
pendent sau prin intermediul sindicatului din
care face parte – o bun@ parte a resurselor
sale influen]@rii deciziilor politice care îl
vizeaz@, urm@rind men]inerea situa]iei con-
fortabile în care l-a plasat politicul, limitarea
competi]iei poten]iale, dar }i a pierderilor
pe care  le-ar putea suferi de pe urma unei
noi interven]ii politice. Or, cel care pierde
întotdeauna în toat@ aceast@ poveste e con-
sumatorul, }i în mod deosebit consumatorul
cu resursele cele mai modeste.
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EVENIMENT 2006

Ileana ILIE

Aderarea României la Uniunea European@ aduce schimb@ri în via]a
românilor. Integrarea nu înseamn@ numai scumpiri }i taxe mai mari.
Alimentele de baz@ se vor ieftini, ca urmare a elimin@rii taxelor vamale.
Cel mai mult vor avea de suferit produc@torii de vinuri. La vinuri, con-
sumatorul rom$n pl@te}te, ^n prezent, cu 50 la sut@ mai mult dec$t cel
german. Circa 65 la sut@ din vinurile v$ndute ^n supermarketurile din
Germania cost@ sub doi euro, iar ̂ n Rom$nia 60 la sut@ din vinuri sunt
la trei euro. La noi este o problem@ de competitivitate, ^n primul r$nd,
dar produc@torii autohtoni au mai avut  o alt@ problem@ legat@ de protec]ia
artificial@ a pie]ei prin taxele vamale de 60 la sut@ la produsul respec-
tiv. Cu alte cuvinte, va fi un }oc foarte serios pentru produc@torii rom$ni,
care au decuplat pre]urile de costurile de produc]ie. 
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produsele de baz@

urmare  din  pagina  1
%n primul r$nd, el reflect@ doar par]ial ce se ^nt$mpl@ ^n economia real@. Exist@ o
productivitate mai bun@ - ceea ce se simte ^n aprecierea monedei – dar nu ^n acest
procent miraculos care caracterizeaz@ evolu]ia ^n raport cu euro. Apoi, ^ntregul context
trimite valuri de optimism spre to]i cei care vin ^n contact cu evolu]ia economic@.
Investitorii str@ini - chiar }i cei speculativi – au luat data de 1 ianuarie ^n serios }i
o Rom$nie european@ trebuie tratat@ altfel. Garan]iile sunt mai mari, stabilitatea
confirmat@, a}adar e loc de afaceri, cu tot riscul pentru “localnici” de a suporta
}ocurile volatilit@]ii valutare. Cu at$t mai mult cu c$t ^nc@ pot beneficia de dob$nzi
interesante, ^n jurul a 8& pentru leu, ^n condi]iile ^n care infla]ia coboar@ vertiginos.
Cu o rat@ u}or peste 4, provocarea pentru anul viitor r@m$ne una dificil@. Cum poate
fi men]inut@ aceast@ sc@dere a indicelui pre]urilor de consum - r@m$ne o bun@
^ntrebare pentru mecanicii care au grij@ de rulajul motorului economiei rom$ne}ti.
Dar, a}a cum se ^nt$mpl@ cu orice motor turat prea tare, peste capacitatea lui
cilindric@, exist@ riscul de supra^nc@lzire. Pe scurt, prea multe importuri, peste capacitatea
economiei de a le ^ncorpora s@n@tos. Prea mare deficitul de cont curent, ca s@ nu
creeze semne de ^ntrebare ^n leg@tur@ cu capacitatea motorului. Acest deficit se poate
^nc@ finan]a din inves]iiile directe: 7,9 miliarde, c$nd mai erau dou@ luni din anul acesta
(cu banii de la BCR intra]i ^n cont), dar e greu de presupus c@ privatiz@rile (ce ar
mai r@m$ne de privatizat?) s@ mai aduc@ ceva bani. Noroc cu integarea, care va mai
aduce, cel pu]in ^n primul an, un val de investi]ii pe criterii geografice, }i care vor
da un element de contrapondere deficitului, de altfel periculos. Nu este singura
problem@. %nc@ mai sunt pistoane care nu trag suficient, supape care nu func]ioneaz@
perfect. A}a c@  atunci c$nd se accelereaz@ ^n curb@, se produc emo]ii puternice. Nu
am spus nimic de }ofer. C$t conteaz@ cei care conduc, influen]eaz@ economia
rom$neasc@? %ntr-o economie performant@, “}oferul” nu face dec$t s@ dea o vitez@
superioar@, o tu}@ de talent, dar nu pune cu adev@rat ^n pericol luarea curbei }i nu
risc@ ie}irea ^n decor. Este }oferul din economia rom$neasc@ ^n aceast@ situa]ie?
Aceasta r@m$ne o ^ntrebare fundamental@. Un r@spuns, data viitoare.

Dan SUCIU
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