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Fitch avertizeazã Olanda

Un analist al agenþiei de evaluare
Fitch a avertizat Olanda cã riscã o
posibilã reducere a ratingului de top
“AAA” din cauza creºterii datoriei
þãrii, conform Daily Telegraph.

“Olanda este în pragul unei acþiuni
negativede rating”, adeclarat analistul
Chris Pryce, adãugând: “Vom avea o
reuniune a comitetului de rating în
luna iunie.Olanda riscãsã fie retrogra-
datã dacã va lãsa datoria sã creascã;
îndemnãm la o abordare prudentã”.

O altã agenþie majorã de rating,
Standard & Poor’s, a avertizat în
luna ianuarie cã Olanda ar putea sã
piardã ratingul “AAA”.

Sindicatele europene
criticã pachetul de mãsuri
privind piaþa muncii

Sindicatele europene ºi-au expri-
mat ieri scepticismul în legãturã cu
eficacitatea mãsurilor prezentate de
Comisia Europeanã pentru relansa-
rea creãrii de locuri de muncã ºi a
economiei în Uniunea Europeanã,
relateazã AFP, conform Agerpres.

“Propunerile Comisiei nu vor
contribui deloc la crearea de locuri
de muncã de calitate dacã Uniunea
Europeanã ºi statele sale membre
persistã în impunerea de reguli rigi-
de de austeritate bugetarã”, a afirmat
Confederaþia Europeanã a Sindica-
telor (CES) într-un comunicat.

“Dimpotrivã, reducerea deficite-
lor în plinã recesiune nu va face
decât sã agraveze recesiunea ºi va
antrena rate ale ºomajului ºi mai
mari”, a adãugat CES, care reuneºte
85 de organizaþii sindicale europene.

Executivul european a prezentat
miercuri propuneri pentru relansarea
creãrii de locuri de muncã, în timp ce
rata medie a ºomajului în Europa se aflã
acumdeasuprapraguluide10%. (V.R.)
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Mai avem douã luni sã convingem
cã meritãm fondurile europene

Pentru a nu fi întrerupte sau
chiar suspendate plãþile afe-
rente proiectelor europene,

pânã la finalul lunii iunie va trebui
sã îndeplinim toate condiþiile impu-
se de Comisia Europeanã,
dupã cum a declarat, ieri, Leo-
nard Orban, ministrul Afaceri-
lor Europene: “Au fost reluate
plãþile pentru POSDRU, dar
avem termen ca pânã la
sfârºitul lunii iunie sã între-
prindem anumite acþiuni astfel
încât sã evitãm suspendarea
unor programe operaþionale.
În principiu, sunt cinci progra-
me unde trebuie întreprinse
astfel de acþiuni”.

Cele cinci programe aminti-
te de oficialul MAEur sunt
Programul Operaþional Secto-
rial (POS) Mediu, POS Trans-
port, Programul Operaþional
Regional, POS Creºterea Competiti-
vitãþii Economice (POS CCE) ºi POS
Dezvoltarea Resurselor Umane
(POSDRU), ministrul de resort subli-

niind cã acestea sunt programe în ca-
zul cãrora se aplicã corecþii financiare
preventive: “Acestea sunt cele cinci
unde trebuie sã îndeplinim anumite
condiþii astfel încât sã evitãm ca

începând din luna iunie programele
sã fie suspendate. Dar lucrurile evo-
lueazã pozitiv, angajamentele pe care
ni le-am luat sunt în stadiu avansat de

îndeplinire ºi sperãm cã va fi evitat ris-
cul de suspendare".

Reprezentanþii MAEur ne-au preci-
zat cã, în cazul unei întreruperi, aceasta
se aplicã pentru maxim ºase luni,

timp în care poate fi oricând
anulatã. În schimb, suspendarea
fondurilor poate fi aplicatã pen-
tru minim ºase luni, perioadã în
care aceasta nu poate fi anulatã.
În timpul întreruperii/suspen-
dãrii fondurilor, cererile de
rambursare pe care Autoritatea
de Certificare a Plãþilor le trimi-
te cãtre Comisia Europeanã
sunt întrerupte, ceea ce înseam-
nã cã rata de absorbþie a fondu-
rilor europene nu va creºte în
perioada respectivã. Sursele ci-
tate au adãugat cã beneficiarii
nu sunt afectaþi de întreruperea
plãþilor, însã statul nu-ºi mai re-
cupereazã la timp banii ram-

bursaþi acestora.

EMILIA OLESCU
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Preþ unic european pentru
energie, în câþiva ani

Sectorul energetic european a
intrat, recent, din era pieþelor
regionale în cea a pieþei unice

de energie. Goana dupã resurse ener-
getice, care devin din ce în ce mai pu-
þine ºi din ce în ce mai scumpe, a de-
terminat Uniu-
nea Europeanã
(UE) sã impu-
nã statelor membre o nouã viziune
asupra modului în care va fi comer-
cializatã energia în viitorul apropiat.

Þinta propusã este ca, din 2014,
UE sã aibã o piaþã unicã de energie, ce
va da un singur preþ de referinþã pen-
tru electricitatea pe care o consumã
toþi cetãþenii sãi. Alimentarea cu
energie electricã a devenit un drept ce
trebuie asigurat tuturor locuitorilor
Uniunii la un preþ cât mai accesibil.
Pentru ca acest preþ sã ajungã la un ni-
vel cât mai scãzut, trebuie agregate,
pe o platformã unicã de tranzacþiona-
re, toate ofertele de vânzare ºi de
cumpãrare de pe teritoriul Uniunii.

Proiectul mamut al pieþei unice
(conectarea tuturor burselor de ener-
gie existente într-una singurã), care a

intrat într-un ritm accelerat de reali-
zare, sperie, la o primã vedere, toate
categoriile de consumatori. Preþurile
medii pentru electricitate diferã
enorm de la o þarã la alta, în funcþie
de sursele de producþie de care dis-
pun ºi de cât de dezvoltatã este bursa
localã de energie. Astfel, preþul unic
ar putea fi o binecuvântare pentru
unii ºi o nãpastã pentru alþii.

Cât de tare ne va ustura
la buzunar

Preþul mediu format pe bursa noas-
trãdeenergieesteprintrecelemaimici
din Europa. Avem un preþ mic la ener-
gie în comparaþie cu alte state pentru
cã þara noastrã dispune de o producþie
generoasã de electricitate din surse
diversificate, dar are ºi una dintre
cele mai dezvoltate pieþe din regiune.
Aºa cã existã motive de îngrijorare asu-
pra faptului cã preþul unic european
ne-ar putea scumpi energia.

ALINA TOMA VEREHA
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Trei nume ºi un singur premier
P

remierul cu trei nume a
început sã se bâlbâie - a ad-
mis cã limitarea la 15% a
despãgubirilor la naþionali-

zare, pe care o propune, creeazã o
nedreptate, dar cã a trebuit sã aleagã
între a face dreptate ºi… România.

Ce face?!
Adicã, “România” nu este totuna

cu “dreptatea”?!
Poate face primul-ministru o

astfel de declaraþie publicã?
Mie mi se pare cã “ºtiinþa de car-

te”, care i-a fost atribuitã drept cali-
tate indiscutabilã lui Mihai Rãzvan
Ungureanu, nu-i decât spoialã.

Cum sã promovezi disjuncþia din-
tre “dreptate” ºi “România”, fiind în
acelaºi timp ºi “om de culturã”?!

Ce fel de premier este acela care
nu sesizeazã cã, astfel, declarã pu-
blic cã a renunþat la o prevedere con-
stituþionalã – Articolul 1(3) “Româ-
nia este stat de drept”?!

Nu poþi, ca premier, sã înaintezi
un proiect de lege, despre care eºti
conºtient cã este nedrept, indiferent
ce motive ai avea.

Nu contest cã între capacitatea de
despãgubire a Statului ºi cuantumul
pe care ar trebui sã-l plãteascã este o
diferenþã ruinãtoare, ci contest capa-
citatea intelectualã a lui Ungureanu,
pentru cã formuleazã problema în
aceºti termeni improprii.

Cu seninãtate.
Realmente, intru în panicã.
De fapt, datele problemei îi sunt la

îndemânã, dar nu le-a procesat cu se-
riozitate, ci doar ca sã lanseze ceea
ce în mintea lui este o “maliþie” la
adresa predecesorilor sãi: pe mode-
lul “manierelor elegante”, Mihai

Rãzvan Ungureanu “ºi-a cerut scu-
ze” în numele guvernelor ºi parla-
mentelor anterioare, care, timp de
douãzeci ºi doi de ani, nu au putut
oferi o soluþie clarã ºi definitivã în
aceastã problemã, din cauza unui
“camuflaj politic”.

Da, cât de elegant, ce om de lume!
În realitate, nu doar acum, când a

devenit izbitor cã Statul nu poate des-
pãgubi “in integrum”, s-a evidenþiat
“nedreptatea” despãgubirilor, ci, în
tot timpul acesta, când Statul a pro-
cedat la restituiri, temeiul lor a fost
nedrept.

În definitiv, ceea ce s-a numit
“Programul de Privatizare în Masã”
s-a suprapus peste o “restituire” a
30% din avuþia industrialã a þãrii, cã-

tre populaþia adultã, etatizând/con-
fiscând 70% din ceea ce Constituþia
comunistã garanta cã este “bun al
întregului popor” (iar, în nici un caz
al Statului!).

Plãþile “cash” de la Buget, drept
despãgubiri pentru spoliaþii regimu-
lui comunist, reprezintã o nedreptate
sãvârºitã contra contribuabilului.

Dacã Programul de Privatizare în
Masã ne-ar fi restituit 100% din ceea
ce ne garantase Constituþia comunis-
tã, atunci, da, despãgubirile “cash”
de la Buget ar fi fost drepte.

Suspectez cã un astfel de raþiona-
ment just ar fi fundamentat adopta-
rea principiului restituirii “in inte-
grum”.

Desigur, despãgubirile bezmetice

ºi Fondul Proprietatea ilustreazã
oportunismul politic (ºi idioþenia)
guvernãrilor ºi regimurilor politice
postrevoluþionare, care s-au angajat
într-un proces de platã, fãrã evalua-
rea cuantumului total datorat, fãrã o
cât de câtã prudenþã în administrarea
þãrii, într-o atitudine de tip “dupã noi
Potopul!”.

Dacã ar fi fost normal în mintea
lui, atunci premierul cu trei nume ar
fi anunþat cã s-a decis sã înceapã ur-
mãrirea în justiþie a celor vinovaþi de
situaþia imposibilã creatã la nivel na-
þional.

Naþiunea cere dreptate.

MAKE
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AGA, SIF4:
Procesul verbal
final – dividend
de 0,08 lei

Probabil cã instanþa judecãto-
reascã va fi implicatã în deci-
zia asupra diferendului apãrut

în cursul Adunãrii generale a acþio-
narilor de la SIF Muntenia, deoare-
ce rãgazul acordat la suspendarea
Adunãrii, pentru reconcilierea pãrþi-
lor, a expirat, ieri dimineaþã, fãrã sã
se fi cãzut la o înþelegere.

Procesul verbal întocmit în final
respectã decizia rezultând din cel al
Secretariatului tehnic (respingând
numãrãtoarea voturilor întocmitã de
Secretariatul de ªedinþã, conform cã-
ruia rapoartele administratorului ºi
bilanþul nu ar fi fost aprobate), ceea ce
conduce laconsemnareaaprobãrii dis-
tribuirii unui dividend de 0,08 lei.

O puternicã grupare de acþionari
ai SIF Muntenia a cerut în cursul
AGA (12 aprilie), distribuirea unui
dividend mai ridicat ºi a adus argu-
mente, consemnate de Secretariatul
de ºedinþã, cã propunerile lor ar fi
fost aprobate de majoritate.

Considerând cã argumentele þin de
o interpretare juridicã, Marian Dinu,
care a condus Adunarea generalã, a
decis ieri, dupã ce a acordat rãgazul
de conciliere între pãrþi, fãrã succes,
sã consemneze desfãºurarea ºedinþei
în litera legii ºi sã lase interpretãrile la
eventuala judecatã a instanþei.

Astfel, SIF Muntenia a anunþat,
ieri, cã AGA a aprobat propunerile
privind dividendul, situaþiile finan-
ciare de anul trecut ºi bugetul pentru
acest an. (L.D.)
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Presiuni pe euro:
moneda unicã
s-ar putea deprecia
la 1,25 dolari

Euro s-a menþinut ieri, pe pie-
þele externe, peste pragul de
1,30 dolari, însã analiºtii sunt

pesimiºti în privinþa evoluþiei viitoa-
re a monedei unice, date fiind pro-
blemele din uniunea monetarã.

În prima parte a zilei de ieri, euro a
urmat un curs descendent, însã a mai
câºtigat teren dupã ce Spania a reuºit
sã plaseze cu succes o emisiune de
obligaþiuni.

La ora 10.42, pe piaþa americanã,
euro avea un curs de 1,3150 dolari,
mai mare cu 0,2% faþã de ziua prece-
dentã, însã anterior coborâse la mini-
mul sesiunii, de 1,3069 dolari.

În opinia analiºtilor citaþi de presa
internaþionalã, escaladarea temerilor
legate de nivelul mare de îndatorare
al Spaniei, într-un moment în care
economia þãrii este în recesiune, va
pune din nou presiuni pe euro, care
ar putea sã revinã cursul minim al
acestui an, de 1,2624 dolari, atins în
ianuarie. Specialiºtii atrag atenþia cã
piaþa trebuie sã fie conºtientã de fap-
tul cã o emisiune de obligaþiuni pla-
satã cu succes nu reprezintã salvarea
Spaniei, iar, în condiþiile date, euro
va reveni sub pragul de 1,30 dolari.
Unii investitori sunt de pãrere cã
euro va scãdea la 1,25 dolari dupã
alegerile prezidenþiale din Franþa,
care se vor încheia în 6 mai.

Menþionãm cã Trezoreria Spaniei
a vândut, ieri, obligaþiuni de 2,5 mi-
liarde euro, cu scadenþa la doi ºi zece
ani, conform þintei maxime avute în
vedere. (A.V.)
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Leonard Orban: “Avem termen ca pânã la

sfârºitul lunii iunie sã întreprindem

anumite acþiuni astfel încât sã evitãm

suspendarea unor programe operaþionale”.


