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Economia Greciei
a scãzut cu 6,2% în
trimestrul al doilea

Economia Greciei a înregistrat o
scãdere de 6,2% în trimestrul al doilea
al acestui an, comparativ cu perioada
similarã a anului trecut, dupã un declin
de 6,5% consemnat în primul tri-
mestru, potrivit estimãrilor Elstat.

Grecia se aflã în al cincilea an de
recesiune.

FMI: Islanda este o lecþie
de succes

Islanda este o lecþie de succes pen-
tru þãrile care încearcã sã supravieþu-
iascã în urma condiþiilor impuse de
programele de sprijin financiar, a de-
clarat, ieri, ºeful misiunii FMI în
aceastã þarã, Daria Zakharova, con-
form Bloomberg.

Oficialul Fondului aratã cã acordul
convenit de Islanda cu Fondul Mone-
tar Internaþional în 2011 a condus la o
relansare surprinzãtoare a economiei
þãrii. Daria Zakharova spune cã anga-
jamentul Islandei faþã de programul
cu FMI, decizia de a transfera pierde-
rile cãtre deþinãtorii de obligaþiuni ºi
nu cãtre contribuabili ºi decizia de a
proteja sistemul de asistenþã socialã
au fost factorii care au propulsat
Islanda de la colaps la relansare.

Italia a vândut certificate
de trezorerie la
randamente în creºtere

Italia a vândut, ieri, certificate de tre-
zorerie de 8 miliarde euro (9,9 miliarde
dolari), la randamente în creºtere
uºoarã. Avansul a fost determinat de
speculaþiile potrivit cãrora planul Bãn-
cii Centrale Europene de achiziþie a tit-
lurilor þãrilor îndatorate nu va fi sufi-
cientpentrurezolvareacrizeidatoriilor.

(Citiþi ºtirea integralã în pag. 16)
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ADMINISTRATORUL JUDICIAR ÎI CONTRAZICE PE GUVERNANÞI

Ieºirea Hidroelectrica
din insolvenþã – vara
viitoare, nu în toamnã
l Compania este cãpuºatã de mai mulþi “bãieþi deºtepþi” decât cei din
contractele bilaterale directe l Contractele pãguboase transformã
managementul profesionist la companiile de stat într-o iluzie l Insolvenþa,
instrument eficient de curãþare a cãpuºelor, în opinia lui Remus Borza

H
idroelectrica nu poate
ieºi din insolvenþã în
aceastã toamnã, aºa cum
“unii trâmbiþeazã trium-

falist”, a declarat, ieri, administrato-
rul judiciar al companiei, Remus
Borza.

Premierul Victor Ponta ºi minis-
trul Economiei Daniel Chiþoiu au
declarat, recent, cã Hidroelectrica va
ieºi din insolvenþã în toamnã ºi cã va
fi o companie mult mai puternicã.

Domnul Borza ºi-a explicat pozi-
þia: “Nu este oportunã ieºirea din in-
solvenþã în toamnã. Un termen rea-
list este vara anului viitor. Unii cred
cã insolvenþa s-a terminat prin de-
nunþarea contractelor cu bãieþii
deºtepþi. Contractele sunt doar
vârful aisbergului. Am identificat
încã alte ºapte cauze care au condus
la insolvenþa Hidroelectrica”.

Remus Borza a adãugat: “Singu-
rul care gestioneazã Hidroelectrica
este administratorul judiciar. Punct.
Înþeleg cã sunt declaraþii politice.

Salut curajul premierului Ponta, al
ministrului Chiþoiu ºi al ºefului
OPSPI, Remus Vulpescu, de a des-
chide procedura insolvenþei. Un ter-
men mai realist este 30 iunie 2013.

Acest termen nu trebuie sã sperie pe
nimeni”, a adãugat Borza.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

IDEI PENTRU IEªIREA DIN ZONA “LOW COST”

Dinamismul economiei îl putem obþine
din cercetare ºi inovaþie
l Codruþ Pascu (“Roland Berger”): Autoritãþile ar trebui sã se concentreze pe câteva industrii strategice

Economia þãrii noastre a cres-
cut cu peste 420 miliarde lei
în ultimul deceniu. De la un

Produs Intern Brut (PIB) de 152 mi-
liarde lei în anul 2002, am ajuns,
anul trecut, la o dimensiune a eco-
nomiei care a depãºit 578 miliarde
lei. Ritmul de creºtere a fost susþi-
nut, accelerând aproape neîntrerupt
pânã în anul 2008, pentru ca, anul
urmãtor, sub povara crizei finan-
ciare care a cuprins cea mai mare
parte a lumii, economia sã se con-
tracteze cu aproape 13 miliarde lei.
Ultimii doi ani au adus revenirea pe
traiectoria de creºtere, þara noastrã
reuºind, în 2011, sã depãºeascã
aºteptãrile, cu un PIB în urcare cu
2,5%. Factorii care au contribuit
cel mai mult la aceste rezultate au
fost agricultura ºi exporturile, care
au avut, ambele, rezultate foarte
bune, în condiþiile date.

Pentru acest an, perspectivele sunt
mai puþin optimiste. Þara se aflã în
recesiune tehnicã, dupã ce, în ulti-
mul trimestru al anului trecut ºi în
primul trimestru al anului în curs, a
înregistrat scãderi faþã de trimestrele
precedente. Faþã de trimestrul întâi al
lui 2011, economia a crescut cu
0,3%, în serie brutã, respectiv cu
0,8%, în serie ajustatã sezonier, în
perioada ianuarie-martie 2012.

Organizaþiile financiare interna-
þionale ºi-au redus estimãrile cu pri-
vire la ascensiunea PIB în acest an.
Fondul Monetar Internaþional (FMI)
ºi-a revizuit, în februarie, prognoza
de creºtere a þãrii noastre, la 1,5-2%,
dupã ce, la începutul anului, estima
un avans al economiei de 1,8-2,3%.
Prognoza de primãvarã a Comisiei
Europene (CE) a fost de 1,4-1,5%,
însã este posibil ca aceastã valoare sã
sufere corecþii, ne declara, în luna iu-
nie, ºeful Reprezentanþei Comisiei
Europene în România, Niculae Idu.

Banca Mondialã
ºi-a redus, la
rândul sãu, estimã-
rile, de la 1,5%, în
ianuare, la 1,2%,
în iunie. Cele mai
pesimiste aºteptãri
par a fi cele ale
Bãncii Europene
pentru Recon-
strucþie ºi Dezvol-
tare (BERD), care
vede o creºtere de
doar 0,8% în acest
an.

Guvernul pare,
de asemenea, cã
intenþioneazã sã
revizuiascã în jos
prognoza de 1,5%
pentru acest an.

Comisia Naþio-
nalã de Prognozã
(CNP) estimeazã o urcare de 1,7%
pentru 2012, valoare pe care Consi-
liul Fiscal o considerã ca fiind opti-
mistã.

Nici pentru anul viitor aprecierile
nu sunt dintre cele mai pozitive.
BERD estimeazã o creºtere de 1,8%,
faþã de 2,6%, în timp ce Banca Mon-
dialã ºi-a coborât prognoza de la 3%
la 2,8%.

CNP se aºteaptã la creºteri de
3,1%, 3,4% ºi 3,6% pentru urmãtorii
trei ani.

Principalele cauze care stau la
baza revizuirilor descendente se re-
ferã la problemele economice din
zona euro ºi la tensiunile care existã
pe pieþele financiare internaþionale.
Acestora li s-au adãugat, recent, ten-
siunile politice interne, care afectea-
zã activitatea de guvernare.

Este puþin probabil ca sursele de
creºtere din 2011 sã mai joace ace-
laºi rol ºi în acest an. În condiþiile în
care zona euro, care este cel mai

mare partener comercial al þãrii noas-
tre, se aflã în recesiune, este de
aºteptat ca exporturile sã se diminue-
ze. Afectatã de secetã, producþia
agricolã pare cã se va reduce de
aproape cinci ori în acest an.

Depindem de evoluþia
Uniunii Europene

Pe termen mediu, evoluþia econo-
micã a þãrii noastre urmeazã sã fie, în
continuare, puternic afectatã de con-
diþiile din zona euro ºi din Uniunea
Europeanã (UE), în ansamblul sãu,
în care cuvintele de ordine, pentru
urmãtorii ani, sunt “disciplinã buge-
tarã” (cel puþin, ãsta este sloganul).

Aceastã consolidare a bugetelor
statelor membre ar urma sã conducã
la o reducere a cheltuielilor publice,
ceea ce ar însemna cã guvernele ar
dispune de mai puþini bani pentru in-
vestiþii.

În cazul în care, în zona euro, re-

venirea economiei se va produce
într-un ritm lent, cererea pentru ex-
porturile þãrii noastre, care se îndre-
aptã cãtre piaþa unicã, în proporþie de
peste 70%, are ºanse reduse sã acce-
lereze.

Fluxurile investiþionale, care, de
asemenea, au drept sursã principalã
spaþiul comunitar, s-au redus drama-
tic în ultimii ani. Dacã, în anul 2008,
acestea au fost de aproape 9,5 miliar-
de euro, în anul urmãtor au scãzut de
aproape trei ori. Declinul investiþii-
lor strãine directe (ISD) a continuat
ºi în ultimii doi ani, când în þarã au
intrat doar 2,24 miliarde euro, în
2010, respectiv 1,92 miliarde euro,
în 2011. Anul acesta, dupã cinci luni,
valoarea intrãrilor de capital
depãºeºte cu puþin jumãtatea nivelu-
lui înregistrat în perioada similarã a
anului trecut, fiind de doar 465 mi-
lioane euro, iar aºteptãrile nu sunt
foarte optimiste, având în vedere cli-
matul internaþional.

Urmãtorii ani vor fi, probabil, ca-
racterizaþi de prudenþã din partea
companiilor, ceea ce înseamnã, în
cel mai bun caz, un apetit investiþio-
nal moderat, iar concurenþa dintre
þãri pentru atragerea de capital, mai
acerbã.

Spaþiul extra-comunitar,
susþinãtor al creºterii
economice viitoare?

În aceste condiþii, pentru þara noastrã
o soluþie ar putea sã o reprezinte o mai
puternicã orientare cãtre spaþiul ex-
tra-comunitar, atât pentru promovarea
exporturilor, cât ºi pentru atragerea de
investiþii. Eforturile în acest sens au
fost, însã, mai degrabã timide, în ciuda
declaraþiilor oficiale.

Dintre þãrile membre ale grupului
BRICS (Brazilia, Rusia, India, Chi-
na, Africa de Sud), de care Guvernul
a precizat cã intenþioneazã sã se apro-
pie, cele mai puternice relaþii le avem
cu Rusia, care are o serie de investiþii
de mari dimensiuni în þara noastrã,
precum Alro, TMK sau Mechel.

Cea mai semnificativã investiþie
chinezã, estimatã la un miliard de
dolari, este de domeniul viitorului ºi
va presupune construirea noului
grup energetic de minimum 500
MW de la Rovinari.

Relaþiile comerciale ºi investiþio-
nale cu India ºi Africa de Sud ocupã
poziþii mãrunte în ierarhia þãrii noas-
tre, iar cele cu Brazilia sunt aproape
inexistente.

De asemenea, grupuri de investi-
tori din zona Orientului Mijlociu ºi a
Golfului Persic s-au declarat nemul-
þumite de dificultãþile pe care le
întâmpinã, atunci când doresc sã
facã afaceri în þara noastrã.

ALEXANDRU SÂRBU
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Energia hidro pentru
Alro – preþ indexat la
cotaþia aluminiului ºi
pieþele OPCOM
Remus Borza a anunþat, ieri, cã

“sezonul de vânãtoare a bãieþilor

deºtepþi” s-a încheiat cu semnarea

unui nou acord cu Alro.

Domnia sa a precizat cã preþul sta-

bilit vineri noapte este de minim

180 de lei/MWh ºi maxim 214

lei/MWh ºi cã va fluctua în funcþie

de cotaþia aluminiului la London

Metal Exchange. Prin renegocierea

contractului cu Alro, valabil pânã în

2018, Hidroelectrica obþine un

preþ cu 70% mai mare decât cel

actual (114-116 lei/MWh) ºi venituri între 540 milioane lei ºi 600 milioane lei

anual, începând din 2013.

(continuare în pagina 4)

DACÃ NU PRIVATIZÃM TRANSGAZ
ªI OLTCHIM,

FMI nu prezintã boardului
concluziile misiunii

Misiunea Fondului Monetar
Internaþional (FMI) nu va
prezenta raportul privind

cea de a ºasea revizuire a acordului
preventiv cu þara
noastrã în board-ul
FMI, dacã nu priva-
tizãm, în septem-
brie, Transgaz ºi
Oltchim, potrivit
surselor noastre.

Reprezentanþii
Ministerului Economiei au anunþat,
sãptãmâna trecutã, cã transportato-
rul naþional de gaze naturale Trans-
gaz (simbol TGN) ºi combinatul
Oltchim (simbol OLT) vor fi priva-

tizate în luna septembrie, dupã ce pro-
cesula fost amânat în repetate rânduri.

Daniel Chiþoiu, ministrul Econo-
miei, a anunþat, sãptãmâna trecutã,

cã va fi lansatã, în
septembrie la Bursa
de Valori Bucureºti
(BVB), o ofertã pu-
blicã secundarã la
Transgaz, pentru
vânzarea pachetului
de 15% din acþiuni-

le pe care statul le deþine la aceastã
companie.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 11)

Tensiunile privind Orientul
Mijlociu ridicã preþul petrolului

Cotaþiile petroliere au crescut
ieri, pe pieþele externe, in-
vestitorii temându-se cã am-

plificarea tensiuni-
lor din Orientul
Mijlociu va genera
întreruperea livrãri-
lor de profil din
aceastã regiune,
care asigurã aproa-
pe o treime din pro-
ducþia mondialã de þiþei.

Amintim cã, duminicã, Armata
israelianã a anunþat lansarea unui
test la nivel naþional privind un sis-
tem de alertare prin mesaje scrise

scurte pe telefon, destinate sã previ-
nã populaþia civilã în caz de atac cu
rachete. Mesajele scurte, scrise în

ebraicã, arabã, en-
glezã ºi rusã, sunt
trimise pe telefoa-
nele mobile perso-
nale ale locuitorilor
diferitelor regiuni,
inclusiv în Ierusa-
lim, Tel Aviv ºi

Haifa. Începând de joi, sistemul va fi
testat la nivelul întregii þãri.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 14)

EFECTELE LIMITÃRII
INJECÞIILOR DE
LICHIDITATE ALE BNR:

Leul se
apreciazã, dar
împrumuturile
Finanþelor
se scumpesc

Banca Naþionalã a României
(BNR) a împrumutat, ieri,
15 bãnci cu cinci miliarde

de lei, pe o perioadã de o sãptãmânã,
cererea fiind de peste trei ori mai
mare, de 18 miliarde de lei.

Înainte de licitaþia repo de ieri,
BNR a anunþat cã suma maximã pe
care bãncile o pot împrumuta este de
cinci miliarde de lei (1,1 miliarde de
euro). Aceasta este cea de a doua
plafonare consecutivã pe care Banca
Centralã o realizeazã, dupã ce a in-
trodus, sãptãmâna trecutã, primul
prag din noiembrie 2008.

Zece bãnci au atras, sãptãmâna tre-
cutã, ºase miliarde lei, dar cererea a
fost de 15,1 miliarde lei, fiind influ-
enþatã de supralicitarea unor instituþii
de credit, ca în urma alocãrii pro-rata
acestea sã primeascã mai mulþi bani.

Sumele împrumutate ºi numãrul de
bãnci au crescut vizibil în luna iunie,
dupã ce BNR a majorat la finele lunii
mai de la trei la cinci numãrul de emi-
siuni de titluri de stat pe care o bancã
le poate utiliza drept garanþii în cadrul
unei operaþiuni de piaþã monetarã.

ELENA VOINEA
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