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Negociere interminabilã
a contractului pentru
corvetele destinate
Forþelor Navale

l Stephane Fremont, Naval Group: „Contractul, prin definiþie, este un document în care ambele pãrþi sunt de acord asupra
unui lucru, aºa cã mai sunt câteva aspecte de negociat” l Problema principalã pentru francezi este cã preþul contractului nu
poate fi schimbat potrivit procedurii de achiziþie stabilitã prin HG 48/2018 l Acelaºi act normativ stabileºte cã nici
caracteristicile tehnice nu pot fi modificate

F
rancezii de la Naval Gro-
up nu sunt încã gata sã
parafeze contractul cu
Ministerul Apãrãrii Na-
þionale privind construi-
rea celor patru corvete
destinate Forþelor Nava-
le Române, deºi au fost

desemnaþi cãºtigãtori ai procedurii de
achiziþie, alãturi de partenerii de la

ªantierul Naval Constanþa, de la fina-
lul lunii iunie 2019. Peste trei luni se
vor împlini exact patru ani de când
Gabriel Beniamin Leº, în calitate de
ministru al Apãrãrii Naþionale, anun-
þa cã procedura de achiziþie a corvete-
lormarine a fost câºtigatã de asociaþia
franco-românã Naval Group-ªantie-
rul Naval Constanþa, timp în care pe
frontul de lucru de la þãrm demare nu

s-a vãzut nimic. De ce? Pentru cã, în
urma tergiversãrii încheierii contrac-
tului cuMApN, din cauza contestaþii-
lor depuse, francezii s-au rãzgândit ºi
au afirmat, dupã pandemie ºi dupã
crizele suprapuse din anii trecuþi cã
nu le mai convine preþul ofertat ini-
þial, deoarece ar fi preamic în compa-
raþie cu preþurile actuale ale materia-
lelor ºi echipamentelor necesare pen-

tru construcþia celor patru corvete. La
care se adaugã mentenanþa pentru
cele douã fregate din dotarea Forþelor
Navale. ªi, de trei ani, reprezentanþii
NavalGroupnegociazã permanent cu
oficialii MApN termenii contractuali
sperând cã mulþi dintre aceºtia vor fi
schimbaþi, inclusiv unii parametri sta-
biliþi în procedura de achiziþie. Pentru
acest lucru, atât în timpul guvernului

Orban, cât ºi în timpul guvernelor
Cîþu ºi Ciucã, cei de la Naval Group
au solicitat de la MApN amânãri pe-
ste amânãri, promiþând de fiecare
datã cã vor lua o decizie cu privire la
încheierea sau refuzul de a semna
contractul.
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Al cui o fi acest rãzboi?

D
esigur, despre cel dinUcraina
este vorba. Nu cã ar fi singu-
rul rãzboi în desfãºurare pe
mapamond dar, de departe,

este cel mai fierbinte, iar consecinþele
sale se revarsã din plin la scara cea
mare a raporturilor globale de putere.

Mai toatã lumea a spus, la început,
iar unii o mai spun ºi acum: este rãz-
boiul lui Putin ºi al haitei sale. Ei se
hrãnesc din distrugere, inclusiv ºimai
ales din cea a Rusiei. Slãbiciunea
principalã a acestei ipoteze este însã
destul de strãvezie. Se vede cel mai
bine atunci cînd bagi de seamã cã Pu-
tin ºi ai lui nu aveau deloc nevoie de
un rãzboi ºi încã unul de amploare în
Ucraina, pentru a se bucura nestînje-
nit de mierea ºi laptele care curg prin
grãdinile palatelor de la Kremlin.
Dupã trei decenii de eºecuri masive,
unul patronat de Gorbaciov, celãlalt
de Elþîn, societatea ruseascã a fost
întoarsã fãrã mari eforturi la perspec-
tiva ºi reflexele celui mai pur stali-
nism. Apostolii minciunilor privind
marea nedreptate fãcutã Rusiei de cã-

tre Occident, privind asaltul inevita-
bil al Vestului asupra Rusiei cu obiec-
tivul distrugerii ei totale, privind ne-
cesitatea ºi întemeierea logico-istori-
cã a marelui plan de recuperare a po-
ziþiei de super-putere globalã pe care
Uniunea Sovieticã l-a transferat Ru-
siei, odatã cu arsenalele sale nucleare,
s-ar fi putut bucura în liniºte de privi-
legiile puterii lor, fãrã nici un rãzboi.
Nu de alta, dar aveau de partea lor
sprijinul unei largi majoritãþi a popu-
laþiei care s-a identificat fãrã nici o di-
ficultate cu ideologia ºi programul de
sorginte stalinistã al regimului puti-
nist. Reacþia societalã a fost mai mult
decît încurajatoare, una de confort ºi
aprobare. Cei care mai ridicã glasul,

ici ºi colo, sunt excepþiile. Aproape
nesemnificative.De aceea, nimic nu a
putut sta în calea sabiei necruþãtoare a
�justiþiei� ºi a altor instituþii de repre-
siune ale regimului putinian atunci
cînd s-au abãtut asupra rãzvrãþiþilor
trãdãtori ºi necredincioºi, fãrã ca ci-
neva sã-i poatã apãra sau feri mãcar
de ceamai radicalã dintre consecinþe-
le opoziþiei lor: moartea la un colþ de
stradã, ori undeva prin ungherele reci
ale nou renovatelor lagãre siberiene.
Dacã rãzboiul nu este al lui Putin sau
nu este în întregime doar al lui, cea
mai importantã consecinþã este aceea
cã el (chiar ºi el!) joacã un rol într-o
piesã scrisã de altcineva!

(continuare în pagina 3)

Estimãri pozitive pentru
macroeconomia ºi sistemul
energetic din þara noastrã

S
ituaþia macroeconomicã din
România ºi din întreaga re-
giune este stabilã ºi perspecti-
vele sunt pozitive pentru anul

în curs, chiar dacã creºterea economi-
cã va încetini, au afirmat participanþii
la Third Annual Romanian Busi-
ness&Investment Roundtable, eveni-
ment care s-a desfãºurat miercuri ºi
joi la Bucureºti, în organizarea Eco-
nomist Impact ºi Oxygen Comms.

Adrian Câciu, ministrul Finanþelor
Publice, a declarat cã estimeazã o
creºtere economicã naþionalã în 2023
peste prognoza de 2,8%.

�Rezultatul va fi mai bun decât cel
prognozat ºi cred cã dupã primul seme-
stru prognozele vor fi mai bune decât
sunt în acest moment. Din perspectiva
inflaþiei, 2023 este anul în care inflaþia

intrã peun trenddescrescãtor înEuropa
ºi România, dar rãnile rãmân. Nu pu-
temrãsufla uºuraþi când avemindicato-
ri în scãdere, dacã nu ai toate rãnile vin-
decate. (...) Existã în continuare spaþiu
pentru consolidare fiscalã pe venituri.
Parte de facilitãi nu sunt doar date de
cote de facilitãþi. Te poþi uita la acorda-
rea, de exemplu, a unor facilitãþi, pe
zone care nu au legãturã cu o bunãstare
a companiei. Mã refer la produse acci-
zabile, vã dau un exemplu. Existã tot
felul de eºalonãri pe care le acordãm.
Ar trebuie sã ne uitãm din nou, pentru
cã accizele se plãtesc înainte de a intra
bunul pe raftul magazinelor ºi nu sunt
ale companiei�, a spus Adrian Câciu.

Ministrul Finanþelor a arãtat cã, în
continuare necesarul de finanþare al þã-
rii noastre este unul crescut.

�Nevoia de investiþii în România
depãºeºtecumult ceeacemediaeurope-
anã are necesar. De ce? Cã noi ammers
mai lent. Nu mai facem datorie pentru
consum. Acum plãtim nota de platã a
consumului trecut. Avem datorie mare
de refinanþat din trecut. Datoria nouã
care senaºte este subnivelul investiþiilor
pe care le programãm. Începe sã fie o
abordare serioasã ºi trebuie continuatã.
În Europa dar ºi în lume, mai devreme
sau mai târziu situaþia datoriilor suvera-
ne va fi un subiect care va preocupa so-
cietãþile pentru cã sunt ridicate. Sãnãta-
tea datoriei este foarte importantã ºimo-
dul în care ea poate fi plãtitã�, a precizat
Adrian Câciu.
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Credit Suisse
se împrumutã
cu o sumã
echivalentã
unei treimi din
datoria externã
a României
l Banca Elveþiei confirmã cã

va susþine Credit Suisse, care

vrea un împrumut de 54 de

miliarde de dolaril Acþiunile

Credit Suisse s-au redresat ieri,

dupã declinul masiv din ziua

anterioarãl Titlurile unor mari

instituþii de credit din Europa

cresc, altele rãmân pe pierderi

C
redit Suisse Group AG, al do-
ilea mare grup bancar elve-
þian, vrea sã contracteze un
împrumut de pânã la 50 de

miliarde de franci (54 miliarde de do-
lari) de la Banca Naþionalã a Elveþiei
(SNB), considerând cã aceasta este o
mãsurã decisivã pentru sporirea lichi-
ditãþilor sale, potrivit Reuters. Pentru
comparaþie, suma reprezintã peste o
treime din datoria externã totalã a þãrii
noastre, care se ridica la 142,7 miliar-
de de euro în 2022, conform datelor
BNR.

Anunþul privind împrumutul pe
care îl are în vedere banca a venit dupã
ce, miercuri, autoritãþile elveþiene au
dat asigurãri cã grupul Credit Suisse
îndeplineºte cerinþele privind lichidi-
tãþile ºi capitalul impuse bãncilor de
importanþã sistemicã, iar dacã este ne-
cesar, poate sã aibã acces la finaþare de
la SNB.

�Credit Suisse ia mãsuri decisive
pentru a-ºi consolida lichiditatea în
mod preventiv, intenþionând sã-ºi
exercite opþiunea de a se împrumuta
de la Banca Naþionalã a Elveþiei cu
pânã la 50 demiliarde de franci, în ca-
drul mecanismului Covered Loan Fa-
cility, precum ºi al unei facilitãþi de li-
chiditate pe termen scurt, care sunt pe
deplin garantate cu active de înaltã
calitate�, a anunþat Credit Suisse
într-un comunicat.

Banca a indicat cã, la sfârºitul anului
2022, aveao ratãacapitaluluiCommon
Equity Tier 1 de 14,1% ºi o ratã medie
de acoperire a lichiditãþii (LCR) de
144%. Acesta din urmã s-a îmbunãtãþit
la aproximativ 150% la data de 14mar-
tie, conform bãncii elveþiene.

Referindu-se la împrumutul pe care
vrea sã îl ia, banca a precizat: �Aceastã
lichiditate suplimentarã va sprijini ac-
tivitãþile de bazã ºi clienþii Credit Suis-
se, în condiþiile în care luãm mãsurile
necesare pentru a crea o bancã mai
simplã ºi mai concentratã, construitã
pe nevoile clienþilor�. (A.V.)

(continuare în pagina 16)

Al cui este acest rãzboi? Eu, unul, vã spun sincer:
habar n-am. ªtiu însã sigur cã nici al meu ºi nici al
dumneavoastrã nu este, dupã cum nu este al niciu-
nuia dintre milioanele de locuitori ai Europei ºi ai Pla-
netei care suferã masiv consecinþele lui.


