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În ianuarie 2017 aniversăm primul deceniu din istoria României europene, a României libere, alăturate marii familii a statelor

occidentale. Un deceniu care unora li s-a părut provocator, plin de promisiuni, de oportunităţi, de speranţe realizabile. 

Ce a mers şi ce nu? Cât de europeană se poate numi România şi cum arată românii ca cetăţeni europeni?

La finele anului 2016 încercăm să tragem linie şi să adunăm ceea ce am reuşit să realizăm în cei 10 ani care sunt pe cale de a

se scurge de la integrarea României în Uniunea Europeană. Finmedia şi revista „Piaţa Financiară” îşi propun să facă un bilanţ

cât mai lucid privind transformările pe care societatea românească le-a parcurs în toţi aceşti ani, punctând ce a fost bine şi ce

a fost rău, cât am obţinut şi ce am mai fi putut realiza cu eforturi mai susţinute şi cu o mai mare eficienţă managerială.

Cu acest prilej, în luna noiembrie, ne propunem să organizăm un eveniment -  România europeană , 10 ani în UE - în cadrul căruia

personalităţi de referinţă care au contribuit şi au scris istoria aderării să se alăture actualei administraţii şi, mai ales celor cărora

le-au croit un drum prin parafarea Tratatului de Aderare. 

Împreună, vom dezbate teme cum ar fi:
România, un câştigător la masa UE?

Care au fost cele mai sensibile probleme ale integrării?

Cele trei puncte forte ale aderării: stabilitate, creştere economică, securitate

De unde am plecat şi unde am ajuns?

Capital străin vs. capital autohton în perioada 2007-2016

Efectele demografice ale integrării

Procesul de convergenţă şi aderarea la euro

UE şi România peste alţi 10 ani 

EvENIMENT
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Pentru a marca aniversarea respectivă, pregătim o ediţie
specială, de colecţie, a revistei „Piaţa Financiară”, cu titulatură
omonimă evenimentului. Ne propunem să structurăm această
publicaţie la genul următor:

O retrospectivă care să treacă în revistă, în accepţiunea celor
direct implicaţi, principalele momente care au marcat procesele
de aderare şi preaderare la Uniunea Europeană;

Tabloul macroeconomic, analiza principalilor indicatori - PIB,
inflaţie, şomaj, deficite, comparativ cu cei similari din Uniunea
Europeană, eurozonă, zona ECE şi câteva state care au luat
startul în această cursă odată cu România; analize punctuale şi
comparative care să vizeze efectele demografice ale integrării,
impactul asupra fiscalităţii, asupra mediului de business
(investiţii străine versus capital autohton);

Analiza principalelor segmente de business cu importanţă pentru
PIB, structurat dar şi comparativ cu cele din statele performere
din UE: pieţele financiare, ce modificări s-au produs în sistemul

bancar dar şi în celelalte sectoare financiare conexe, care sunt
plusurile şi minusurile în materie de capitalizare, risk
management şi concurenţă;  economia reală, luând la rând
industria prelucrătoare, agricultura, construcţiile, energia, IT,
comerţul, etc.

Piaţa muncii, libera circulaţie, migraţia - românii în contextul
european, diferenţele de cultură, educaţie, mentalitate,
comportament, nivel de trai;

Legislaţie europeană vs. legislaţie naţională;

Aderarea la zona Euro, cu avantajele ei, dar şi cu potenţialele
dezavantaje. O foaie de parcurs fezabilă, care să ne conducă în
punctul din care euro ar putea deveni moneda României. O
analiză care să arunce o privire şi asupra impactului trecerii la
euro asupra statelor care au făcut deja acest pas.

O încercare de previzionare a poziţiei socio-economice a României
după alţi 10 ani de dezvoltare ca stat membru UE. 
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