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Rusia îºi fereºte cetãþenii de crizã
Interviu cu Excelenþa Sa, domnul Oleg S. Malginov,

ambasadorul Extraordinar ºi Plenipotenþiar al Federaþiei Ruse la Bucureºti

n “Ne-am dori foarte mult
sã vedem România mai
atractivã pentru investitorii
ruºi”

Reporter: Excelenþã, cum vor fi
influenþate relaþiile româno-ruse de
amplasarea scutului anti-rachetã pe
teritoritul României?

Oleg S. Malginov: Luãm în con-
siderare, desigur, faptul cã elemente-
le scutului antirachetã din România
sunt elemente ale unui sistem global
de apãrare antirachetã.

Da, pentru Federaþia Rusã des-
fãºurarea sistemului de apãrare anti-
rachetã este într-adevãr o problemã,
problema relaþiilor noastre reciproce
cu NATO, Statele Unite ºi þãrile
membre ale Alianþei.

Noi înþelegem cã scutul antirache-
tã nu este o invenþie româneascã, dar,
în evaluãrile noastre militar-strategi-
ce ºi politice, nu putem ignora faptul

cã unul din-
tre elemente-
le acestui sis-
tem potenþial
p e r i c u l o s
pentru Fede-
raþia Rusã se
va afla aici,
în România.

Noi vorbim despre asta deschis.
Dupã cum ºtiþi, Federaþia Rusã

este deschisã continuãrii unui dialog
complex cu þãrile din NATO, cu
SUA ºi cu România ºi sperãm, chiar
dacã a mai rãmas puþin timp, în gã-

sirea de soluþii reciproc acceptabile.
Acest subiect într-o anumitã mã-

surã afecteazã conþinutul general al
dialogului dintre þãrile noastre.

Reporter: Compania Gazprom
ºi-a arãtat disponibilitatea pentru
procesul de privatizare a companii-
lor energetice din România (pachete

de acþiuni Trans-
gaz, Romgaz,
Transelectrica,
Hidroelectrica,
Nucrealelectrica,
CET II Oradea,
Rafinãria Venus
Oilreg). Recent,
TISE a anunþat cã
ar dori sã cumpere
combinatul Olt-
chim. De aseme-
nea, au circulat
zvonuri, potrivit
cãrora Gazprom
vrea sã cumpere
pachetul de acþiuni
de 9,84%, din Pe-
trom. Vã rugãm sã
ne spuneþi care
este stadiul nego-
cierilor pentru
ach iz i þ ionarea
acestor pachete de
acþiuni.

Oleg S. Malgi-
nov: Ambasada
nu se ocupã de
proiecte econo-
mice concrete.
Aceasta este trea-

ba companiilor din cele douã þãri.
Noi am acþionat ºi ne strãduim sã

sprijinim dezvoltarea relaþiilor eco-
nomice ruso-române, a relaþiilor
dintre partenerii comerciali din am-
bele þãri. În general, companiile care
sunt prezente pe piaþa româneascã -
Lukoil, TMK – apreciazã în mod

pozitiv experienþa de lucru ºi clima-
tul de afaceri de aici.

Fiecare dintre companii are uneori
probleme ºi noi le ajutãm în soluþio-
narea lor. Ne-am dori foarte mult sã
vedem România mai atractivã pen-
tru investitorii ruºi. Sperãm cã, dacã
vom reuºi sã se re-
alizeze asemenea
înþelegeri, acestea
vor contribui la
dezvoltarea ºi con-
solidarea relaþiilor
ruso-române.

Reporter: SUA
ºi-a exprimat, la
rândul ei, interesul
pentru industria energeticã din
România. Cum consideraþi cã va
face faþã Rusia competiþiei cu SUA
pe piaþa româneascã?

Oleg S. Malginov: Nu voi vorbi eu
pentru Statele Unite, îl las sã rãspun-
dã pe prietenul meu, ambasadorul
Statelor Unite, Mark Gitenstein.

Nu avem de gând sã ne luptãm cu
SUA, pe piaþa româneascã. Dar con-
curenþa este ceva normal. Iar reguli-
le unei concurenþe sãnãtoase - mun-
ca eficientã, soluþii de calitate, pre-
þuri rezonabile – sunt aceleaºi pentru
toþi, ºi le vom urma ºi noi. Rusia are
avantajele sale specifice - fie cã este
vorba de energie termicã, hidro- sau
nuclearã. ªi sperãm cã aceste avan-
taje sã fie bine apreciate de partea
românã.

Reporter: Sursele noastre susþin
cã preºedintele Vladimir Putin va

vizitaRomânia. Puteþi sãneconfirmaþi/
infirmaþi aceastã informaþie?

Oleg S. Malginov: Sunt foarte re-
cunoscãtor conducerii autoritãþilor
române pentru cã acestea vorbesc
despre necesitatea ca relaþiile noas-
tre sã capete un impuls pozitiv. Re-

cent, a fost semnat
un acord intermi-
nisterial în dome-
niul educaþiei pe
perioada 2012-
-2017, care permi-
te intensificarea
schimbului de stu-
denþi, ridicarea
statutului de stu-

diere a limbii ruse în România. Ne
îndreptãm cu paºi fermi spre semna-
rea unui acord pentru a deschide
Centrul de ªtiinþã ºi Culturã al Ru-
siei la Bucureºti ºi Institutul Cultural
Român la Moscova. Practic, este
gata de semnare programul intergu-
vernamental de cooperare în dome-
niul culturii, educaþiei, mass-media,
sportului ºi turismului, menit sã in-
tensifice contactele între generaþiile
tinere din þãrile noastre.

Încet, dar se trezeºte interesul re-
ciproc al experþilor. Completarea re-
laþiilor noastre cu acþiuni concrete,
chiar dacã pentru început nu chiar
aºa de ample, ar trebui sã ne apropie
mai mult ºi nu sã ne îndepãrteze.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

Bundesbank se opune
relaxãrii creditãrii
de cãtre BCE

Bundesbank, banca centralã ger-
manã, se opune planului Bãncii Cen-
trale Europene (BCE) privind susþine-
rea instituþiilor financiare cu proble-
me, prin relaxarea condiþiilor de credi-
tare a acestora.

“Suntem critici în aceastã privin-
þã”, a declarat Michael Best, purtãtor
de cuvânt al Bundesbank, adãugând:
“Nu vom accepta ceea ce nu trebuie
sã acceptãm”.

Taxa pe tranzacþiile
financiare din UE,
blocatã

Miniºtrii de Finanþe din UE au de-
cis, la finele sãptãmânii trecute, cã
blocul european nu va institui o taxã
pe tranzacþiile financiare aplicabilã
în toate cele 27 de state membre. Li-
derii au deschis, însã, calea adoptãrii
unei asemenea taxe de cãtre un nu-
mãr restrâns de þãri din regiune, prin-
tre care Franþa, Germania, Austria ºi
Spania.

“Taxa pe tranzacþiile financiare
propusã de Comisie nu a primit spri-
jinul unanim al statelor, aºa cum este
obligatoriu”, a declarat ministrul da-
nez al finanþelor, Margrethe Vesta-
ger, adãugând, însã, cã un numãr im-
portant de þãri ºi-au exprimat spriji-
nul pentru o cooperare consolidatã
în aceastã problemã”.

V.R.
(continuare în pagina 6)

n

ADRIAN VASILESCU, BNR:

Bãncile nu trebuie sã provizioneze
creditele cãtre “Hidroelectrica”
l Comisia Europeanã: Dacã statul român hotãrãºte
sã acorde garanþii guvernamentale, trebuie sã
notifice Comisia, ca sã obþinã aprobare

Principala grijã a bancherilor
care au creditat “Hidroelec-
trica” este constituirea de

provizioane, ceea ce le va afecta
profiturile din acest an. Printre ban-
cherii care s-au arãtat nemulþumiþi
de intrarea în insolvenþã a “Hidroe-
lectrica” se numãrã Miºu Negriþoiu,
directorul general al ING Bank.
Domnia sa susþine cã instituþiile de
credit vor proviziona întreaga expu-
nere, chiar dacã s-a promis cã vor fi
plãtite ratele la timp dupã intrarea în

insolvenþã, mãsurã contraproducti-
vã, care va afecta împrumuturile
pentru alte companii de stat.

Banca Naþionalã a României nu
este, însã, de aceeaºi pãrere.Adrian
Vasilescu, consilier al Guvernatorului
BNR, ne-a declarat cã bãncile nu vor
proviziona creditele acordate cãtre
“Hidroelectrica”, pentru cã producã-
torul de energie urmeazã sã fie reor-
ganizat, nu lichidat.

(Citiþi detalii în pagina 15)

“Acest subiect (n.r.
amplasarea scutului),
într-o anumitã mãsurã,
afecteazã conþinutul
general al dialogului
dintre þãrile noastre”.

“Nu avem de
gând sã ne
luptãm cu
SUA, pe piaþa
româneascã”.

REACÞIA BURSEI LA GAFELE GUVERNANÞILOR

Adrian Lupºan: Politizarea
subiectului privatizãrilor
prin bursã alungã investitorii

Investitorii strãini sunt alungaþi,
practic, prin politizarea anumitor su-
biecte, mult prea sensibile pentru
economia naþionalã, este de pãrere
Adrian Lupºan, vicepreºedintele
Bursei de Valori Bucureºti.

Domnia sa a reacþionat, astfel, la
ºirul de gafe fãcute de guvernanþi,
sãptãmâna trecutã, deºi, la preluarea
mandatului, noul Guvern a transmis
semnale de încredere investitorilor,
spunând cã va continua programul de
listãri ale companiilor de stat, agreat
cu Fondul Monetar Internaþional.

Victor Ponta a declarat, vineri, în

faþa presei strãine, cã Guvernul va
întârzia, probabil, “pentru o scurtã
perioadã”, vânzarea unui pachet de
15% din acþiunile Transgaz Mediaº,
din cauzã cã, într-o ºedinþã de gu-
vern, 75% din timp se discutã despre
atacurile politice.

Declaraþia premierului a venit dupã
o sãptãmânã de foc, în care Hidroele-
trica, companie programatã pentru lis-
tare în acest an, a fost bãgatã în insol-
venþã.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 6)

O gaurã neagrã s-a deschis
sub moneda unicã europeanã

Gãurile negre reprezintã unul din-
tre cele mai fascinante domenii de
studiu din fizicã. Economiºtii au fost
mereu invidioºi pe fizicieni din cau-
za modelelor acestora ºi au încercat
sã le imite pentru a face economia
mai “ºtiinþificã”.

Acum este rândul fizicienilor sã
fie invidioºi pe economiºti, în spe-
cial pe cei care lucreazã în bãncile
centrale din Europa. Aceºtia au
reuºit sã creeze o gaurã neagrã exact
în nucleul dur al zonei euro, iar
numele ei este TARGET2.

Acronimul vine de la “Trans-Eu-
ropean Automated Real-time Gross
settlement Express Transfer” ºi re-
prezintã sistemul cu decontare pe

bazã brutã în timp real pentru plãþi în
monedã euro, pus la dispoziþie de
Eurosistem (n.a. sistemul bãncilor
centrale din zona euro), conform ex-
plicaþiilor de pe site-ul BNR. Acolo
se mai aratã cã “sistemul este utilizat
pentru decontarea operaþiunilor bãn-
cilor centrale (inclusiv a operaþiuni-
lor de politicã monetarã ale Eurosis-
temului), a transferurilor interbanca-
re de mare valoare în euro, precum ºi
a altor plãþi în euro”.

În fizicã, o gaurã neagrã este o re-
giune din continuul spaþio-temporal
unde gravitaþia este atât de puternicã
încât nu mai permite nici mãcar lu-
minii sã scape. (CÃLIN RECHEA)

(continuare în pagina 3)

Neuronul executiv

Dar de ce-l bãgaþi în seamã pe
preºedinte, domnule Ponta?!

USL a luat 32-33%, la alegerile lo-
cale, iar PSD, 10%, - asta face 43%.

Bãsescu nu mai are aderenþã la
mase – PDL-iºtii lui au obþinut doar
15%.

Preºedintele e-o piatrã de moarã de
gâtul PDL, deci e mai mic de 15%.

Nu mai are putere.
Abia suflã.
Râde, dar râde mânzeºte.
Dumneavoastrã, domnule Ponta,

aveþi de trei ori mai multã putere ca
Bãsescu.

Sunteþi un colos.
Cum se poate, aºa mare cum sun-

teþi, sã vã plângeþi cã vã necãjeºte ãla
micu’?!

Staþi pe 43% ºi discutaþi 75%, des-

pre ce face 15% ?
Vi se pare proporþionat?
O variantã a explicaþiei ar fi cã gu-

vernul dumneavoastrã are o singurã
celulã nervoasã.

Dacã neuronul vã este ocupat de
un subiect, atunci, normal, el nu poa-
te sã se ocupe ºi de un al doilea su-
biect ºi deci, îºi împarte timpul în
75%, pentru primul ºi 25%, pentru
al doilea.

Haisãvedemcuceseocupael75%:
“Am vrea sã vã informãm cã în

acest moment, este o disputã legalã
între Guvernul României ºi Preºedin-
tele României, referitoare la cine
este responsabil, în mod legal, de re-
prezentarea þãrii noastre la Consiliul
European, care va avea loc la finalul
lunii iulie”.

Acesta este un ex-
tras din dreptul
dumneavoastrã la
replicã (destinat sã
respingã acuzaþiile
de plagiat), publicat
pe 19 iunie, de revis-
ta “Nature”, care
lansase acuzaþiile
mai înainte.

MAKE

(continuare în

pagina 3)

Guvernul nu va reuºi, probabil, sã respecte unele termene convenite cu FMI privind vânza-

rea de participaþii la companiile de stat, deoarece disputele politice dintre preºedinte ºi pre-

mier întârzie procesul, a declarat vineri ºeful Executivului, Victor Ponta, citat de Bloom-

berg.

“Vreau sã-mi exprim amãrãciunea cã atunci când ne întâlnim într-o ºedinþã de gu-

vern, alocãm 75% din timp discutând despre cum sã ne apãrãm de atacuri politi-

ce”, a afirmat Ponta.
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n Cifra de afaceri din industria IT&C a atins anul trecut
9,4 miliarde de euro
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n Finanþele vor sã redeschidã o emisiune de euroobligaþiuni
pe zece ani, lansatã în 2008
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n Construcþia celei mai înalte clãdiri din þarã -
gata într-o sãptãmânã
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n AGA la Transelectrica pentru discutarea
rezervelor din raportul de audit
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Pe lângã carotida naþionalã
Sinuciderea este un protest faþã de

lume, întotdeauna, chiar ºi atunci
când sinucigaºul o face pentru ca
urmaºii lui sã-i încaseze poliþa asigu-
rãrii de viaþã.

La fiecare sinucidere, suntem vi-
novaþi toþi cei ºapte miliarde de oa-
meni ai Planetei care rãmânem în
viaþã, pentru cã n-am reuºit sã fim o
lume în care acela sã vrea sã traiascã.

Cu atât mai mult, ar trebui sã ne
simþim vinovaþi noi, românii, cã un
om care ne-a reprezentat ca premier,
ca ministru de externe ºi ca preºedin-
te al Senatului, a decis sã se sinucidã
– astfel, el ne-a acuzat, implicit, cã
i-am aplicat o justiþie strâmbã, care
i-a fabricat cazul la comanda lui Tra-
ian Bãsescu, cel pe care l-am preferat
(în locul lui) drept preºedinte al
României ºi care ºi-a folosit puterea
pe care i-am dat-o aºa, ca sã-l hãrþu-
iascã timp de opt ani, sã-l compromi-
tã ºi în final, sã-l smulgã din familie
ºi sã-l bage la închisoare.

Acesta este mesajul sinuciderii lui
Adrian Nãstase, indiferent ce ar fi
scris el în testamentul politic, pe care

fiul sãu nu ni l-a mai citit.
Chestia asta ar fi fost validã, dacã

Adrian Nãstase, Doamne fereºte!, ar
fi murit.

Dar, Adrian Nãstase, mulþumes-
cu-þi Doamne!, nu a murit, este stabi-
lizat, operat ºi în afara oricãrui peri-
col letal, cu poliþiºtii la uºa rezervei
sale de la Spitalul Floreasca,

aºteptând cele douã sãptãmâni de re-
cuperare, ca sã-l bage la pârnaie per-
fect sãnãtos.

Este interesant – oamenii nu te ju-
decã dupa intenþii, ci dupã situaþia
creatã.

MAKE

(continuare în pagina 3)

Sarcasm involuntar. Într-o emisiune B1 TV de ieri, sub
Mihaela Tatu, titlul era "Topul destinaþiilor romantice", iar
deasupra scria "Adrian Nãstase ar putea fi dus la Rahova".

LECTII DE ANATOMIE


