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Crahul?
A

cceleraþia loviturilor pe
care USL i le aplicã lui
Bãsescu nu þine doar de
tehnica preluãrii puterii,

ci semnaleazã niºte urgenþe, care nu
se mai zãresc prin colbul ridicat de
miºcãrile de trupe.

Sigur cã, dacã n-ai o loviturã de
knockout, atunci trebuie sã-þi sufoci
adversarul, atacându-l neîncetat, ca
sã nu-ºi revinã.

Dacã USL s-ar fi limitat la substi-
tuirea lui Bãsescu cu Ponta, la Bru-
xelles, atunci problema plagiatului
poate cã i-ar fi venit de hac premie-
rului uzurpator.

Dupã înlocuirea concomitentã, în
forþã, a ºefilor Senatului ºi Camerei
Deputaþilor, precedatã de manevrele
asupra Monitorului Oficial, asupra
Avocatului Poporului, asupra Curþii
Constituþionale, astãzi, problema
plagiatului a devenit ridicolã.

Tehnicã de atac.
Nu pridideºti sã desprinzi înþele-

surile ºi consecinþele uneia dintre lo-
vituri, pentru cã deja s-a sãvârºit alta

ºi alta ºi încã una ºi ai rãmas în urmã
cu douã-trei, deja.

Antrenat în analiza crahurilor fi-
nanciare, am învãþat cã furturile nu
au loc premergãtor scandalului pu-
blic declanºat de prãbuºire, ci ulte-
rior, astfel cã scandalul mascheazã

hoþia din prezent, îndreptând toate
privirile spre trecut.

Extrapolând principiul în politicã,
mã tem cã USL se grãbeºte sã preia
puterea, pentru cã a aflat de iminenþa
prãbuºirii noastre financiare ºi econo-
mice, un fapt despre care preºedintele

Traian Bãsescu proba-
bil cã era conºtient când
l-a numit pe Victor
Ponta drept premier.

Bãsescu a cãzut în
groapasãpatã luiPonta.

Londonezii au spe-
culat leul, ieri, depre-
ciindu-l, în raport cu
moneda euro, de la
4,4534 lei, la un vârf de
4,4792 (câteva inter-
venþii ale BNR au mai

întãrit moneda, dar cu un sacrificiu în
rezerva noastrã valutarã, care nu poa-
te sã vinã într-un moment mai prost).

Se pare cã sistemul nostru bancar
trece prin momente grele (vezi artico-
lul alãturat, cu declaraþiile lui Marinel
Burduja), apelând tot mai mult la
Banca Naþionalã, despre care se vor-
beºte cã ar fi tipãrit bani (cicã, vreo 60
de miliarde lei, în ultimii trei ani) ºi
care le oferã, sãptãmânal, zeci de mi-
liarde de lei, în operaþiunile “repo”
(fãrã sã mai afiºeze ºi vreun “reverse
repo”, ceea ce sugereazã cã, pur ºi
simplu, le dã bãncilor bani de gratis).

MAKE

(continuare în pagina 3)

Costul salvãrii bãncilor
cipriote ar putea ajunge
la 10 miliarde euro

Costul salvãrii bãncilor cipriote,
afectate de expunerea pe Grecia, ar
putea ajunge la 10 miliarde euro,
anunþã publicaþia localã Philelefthe-
ros, fãcând referire la estimãrile pre-
liminare ale oficialilor FMI, care se
aflã într-o vizitã la Nicosia, cu sco-
pul analizei finanþelor þãrii.

Banca Centralã a Ciprului a refu-
zat sã comenteze informaþia, apre-
ciind cã cifrele prezentate de presã
sunt “pur speculative”.

Cipru a devenit, sãptãmâna trecu-
tã, a cincea þarã din zona euro care a
solicitat un pachet de sprijin finan-
ciar de la UE.

S&P: Criza din Europa
ar putea începe sã se
stabilizeze

Agenþia de rating Standard & Po-
or’s (S&P) a apreciat cã, datoritã
acordului încheiat la sfârºitul lunii
iunie de liderii zonei euro, criza da-
toriilor suverane din Europa ar putea
începe sã se stabilizeze.

S&Pnu intenþioneazã sã reevalue-
ze, în viitorul apropiat, ratingurile þã-
rilor europene.

Christine Lagarde
nu renegociazã acordul
cu Grecia

Christine Lagarde, directorul ge-
neral al Fondului Monetar Internaþio-
nal (FMI), a declarat cã “nu este dis-
pusã” sã renegocieze termenii acor-
dului de salvare semnat cu Grecia.

“Nu sunt deloc dispusã sã negociez
sau sã renegociez. Suntem dispuºi sã
gãsimfapte”, a declarat Lagarde pentru
postul de televiziune CNBC. (V.R.)

REMUS VULPESCU, ªEFUL OPSPI:

“Nu renunþãm ºi nu amânãm
privatizarea pe bursã a
companiilor de stat”

Ministerul Economiei ºi
Oficiul Participaþiilor
Statului ºi Privatizãrilor

în Industrie (OPSPI) nu au renunþat
ºi nu vor sã amâne programul de pri-
vatizare pe bursã a companiilor de
stat. Remus Vulpescu, ºeful OPSPI,
ne-a declarat, într-un interviu, cã
vânzarea pe bursã a unor pachete
minoritare a statului la companiile
energetice a întârziat nejustificat de
mult ºi trebuia implementatã din pe-
rioada 2007-2008.

ªeful OPSPI ne-a menþionat:
“Este adevãrat cã existã un proiect
de ordonanþã care prevede amânarea
listãrilor pentru companiile de stat la
care Fondul Proprietatea are acþiuni
ºi care aveau ca termen iniþial finalul
acestui an. Dar proiectul prevede
amânarea listãrilor pânã la finalul

anului viitor numai pentru acele
companii care nici mãcar nu au pro-
cedurile începute. Pentru societãþile
prinse în memorandumul cu FMI,
programul merge mai departe ºi ne
strãduim sã urgentãm procedurile de
vânzare a acþiunilor pe bursã. Desi-
gur, nu vom ignora, în alegerea mo-
mentului listãrilor, contextul econo-
mic ºi politic, naþional ºi internaþio-
nal, pentru cã nu vrem sã vindem
aceste acþiuni pe nimic. Dar ne strã-
duim ºi sã respectãm angajamentele
asumate cu FMI”.

Remus Vulpescu afirmã cã minis-
terul a urgentat oferta secundarã de
la Transgaz, care trebuia sã aibã loc
în iunie: “Desigur, vom þine cont de
recomandarea intermediarului ofer-
tei pentru data listãrii deoarece acum

trecem printr-un context politic tul-
bure. Sper ca ecoul evenimentelor
politice sã se stingã în curând, ca sã
putem vinde, în sfârºit, un nou pa-
chet de acþiuni la Transgaz”.

Pânã la stabilirea datei pentru
oferta secundarã pentru transporta-
torul nostru de gaze, o comisie mixtã
va lucra îndeaproape cu reglementa-
torul pieþei de energie (ANRE) pen-
tru a stabili tarifele reglementate ne-
cesare companiei la previzionarea
veniturilor în urmãtorii patru ani.

Listarea Romgaz a fost
urgentatã

În cazul listãrii Romgaz, Remus
Vulpescu ne-a declarat cã a fost scur-
tat, la jumãtate, graficul de imple-
mentare a procedurilor astfel încât sã
vedem compania pe bursã chiar în
aceastã toamnã.

ALINA TOMA VEREHA
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PE FONDUL TENSIUNILOR POLITICE:

Leul a coborât la un nou
minim istoric

Moneda naþionalã a ajuns,
ieri, la un minim istoric
faþã de euro, Banca Na-

þionalã a României (BNR) afiºând
un curs oficial de 4,4715 lei/euro.
Pe piaþa interbancarã, moneda euro-
peanã s-a tranzacþionat ºi cu 4,4792
lei. Cursul a început sã creascã de la
începutul ºedinþei de tranzacþionare,
ca urmare a tensiunilor politice din-
tre USL ºi PDL. Volumele de tran-
zacþionare au fost mari comparativ
cu ºedinþele precedente, cele mai

multe tranzacþii realizându-se în pri-
ma parte a ºedinþei, când BNR a in-
tervenit indirect, potrivit unor surse
din piaþã. În a doua parte a ºedinþei,
piaþa s-a mai liniºtit, iar cursul a
încheiat în jurul valorilor de
4,4735-4,4755 lei/euro.

Bancherii, îngrijoraþi de
turbulenþe

Mediul bancar ºi-a manifestat
îngrijorarea faþã de ceea ce se

întâmplã în prezent, pen-
tru cã economia pare sã
fie blocatã într-o transã
indusã de cãtre politicie-
ni. ªeful unei bãnci cu ca-
pital strãin a declarat pen-
tru Hotnews: “Vorba cui-
va, economia nu merge
singurã, de la sine”.

RALUCA MARIN
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MARINEL BURDUJA:

Românii trebuie
sã investeascã
în propria þarã
l Provizioane pentru cazuri de tipul “Hidroelectrica”
pot pune în situaþii dificile orice bancã

Reporter: Domnule Marinel Bur-
duja, mandatul dumneavoastrã de prim
vicepreºedinte al Raiffeisen Bank s-a
încheiat pe 30 iunie. Care sunt planu-
rile dumneavoastrã de viitor?

Marinel Burduja: Am o serie de
alternative pe masã, pe care le studiez,
dar despre care nu pot vorbi în termeni
concreþi, decât dupã ce îmi închei de-
sãvârºit acordurile pe care le am cu
Raiffeisen Bank, adicã undeva spre 10
iulie. Ceea ce pot sã spun este cã sin-
gura meserie pe care am practicat-o
toatã viaþa a fost meseria de bancher.
Intenþionez sã-mi câºtig în continua-
re existenþa din aceastã meserie. Cu
alte cuvinte, nu pãrãsesc sistemul
bancar, vreau sã fiu în continuare per-
ceput ca un jucãtor extrem de activ ºi,
ca sã-l citez pe Eugen Lovinescu,
“viitorul nu-l visezi, îl construieºti”.

Reporter: Ofertele pe care le stu-
diaþi sunt de la bãncile locale cu ca-
pital strãin sau de la cele cu capital
autohton?

Marinel Burduja: Am oferte din
România. În momentul în care voi
lua o decizie, trebuie sã fiu convins
cã este o hotãrâre corectã, foºtii mei
colegi sã fie convinºi cã este o deci-
zie corectã ºi, nu în ultimul rând, sã-i
fac mândrii pe copiii mei.

Reporter: În opinia dumneavoas-
trã, cum aratã, în prezent, sistemul
nostru bancar?

Marinel Burduja: Sistemul ban-
car este foarte conectat la economia
naþionalã. Dacã economia naþionalã
merge într-un sens, atunci sistemul
bancar nu poate merge într-o direcþie
diferitã. Nu poate fi economia într-o
stare de prãbuºire ºi sistemul bancar
într-o stare de avânt. Este foarte im-
portant ca sistemul bancar sã aibã o
colaborare cât mai bunã cu cercurile
de influenþare politicã a þãrii.

ELENA VOINEA
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Interviul pe care i l-am luat marþi lui Remus Vulpescu, ºeful
OPSPI, pe tema managementului privat ºi a listãrilor compa-
niilor de stat, s-a suprapus peste lovitura de stat din Parla-
ment. L-am întrebat pe domnul Vulpescu dacã mai crede în
succesul listãrilor pe fondul turbulenþelor politice fãrã prece-
dent, care cu siguranþã îi va îndepãrta pe investitori.
Domnia sa mi-a rãspuns cã economia
trebuie sã depãºeascã acest moment
dificil ºi cã privatizarea pe bursã trebuie
sã meargã mai departe împreunã cu im-

plementarea managementului profesionist. ªeful OPSPI su-
sþine cã aceste proiecte sunt singura ºansã de a deconecta
companiile de stat de la politic, de a le face mai transparente
ºi mai profitabile.
În opinia domnului Vulpescu, privatizarea pe bursã a compa-
niilor de stat a suferit prea multe amânãri. La fel ºi manage-

mentul profesionist. Domnia sa crede
cã nu ne mai permitem sã amânãm ace-
ste proiecte indiferent de contextul eco-
nomic ºi politic naþional ºi internaþional.

Oferte de finanþare din strãinãtate pentru Hidroelectrica

Administratorul special ºi administratorul judiciar al Hidroelectrica au avut, în ace-
astã sãptãmânã, plãcuta surprizã sã primeascã oferte de finanþare din strãinãtate
pentru activitatea curentã a Hidroelectrica. Remus Vulpescu, administratorul spe-
cial al companiei, ne-a declarat: “Ofertele financiare pentru liniile de credit care sã
susþinã activitatea de producþie ºi de investiþii sunt foarte bune ca dobândã ºi con-
diþii. Le vom analiza cu atenþie ºi vom vedea dacã le vom accesa”.
Domnia sa a þinut sã menþioneze cã relaþia cu bãncile creditoare ale Hidroelectri-
ca este una foarte bunã ºi va rãmâne aºa pentru cã bãncile au înþeles cã reorga-
nizarea companiei se va face rapid, cu beneficii substanþiale pentru cash-flow ºi
fãrã întreruperea programului de investiþii.

(continuare în pagina 11)

Oul sau gãina?

Niciodatã, în astfel de situaþii, nu poate fi
distinsã cauza de efect, aºa cum încearcã
un dealer de pe piaþa noastrã valutarã, citat
de Mediafax, a cãrui declaraþie o relatãm
mai jos:
“Unii brokeri de la Londra au început sã ia po-
ziþii pe deprecierea leului dupã tot ce s-a
întâmplat ieri în mediul politic din România.
Este clar cã este instabilitate politicã, iar
dupã modul în care au fost înlãturaþi din func-
þii preºedinþii Senatului ºi Camerei Deputaþi-

lor, s-a vãzut clar cã USL ºi celelalte partide
care îi susþin nu respectã Constituþia. Astfel
de lucruri nu fac decât sã creascã aversiunea
la risc a jucãtorilor strãini, care nu mai percep
în aceste momente leul ca o monedã emer-
gentã ci ca una cu grad ridicat de risc, iar sin-
gura poziþie pe care o pot lua este sã mizeze
pe deprecierea leului”.
Însã, nerespectarea Constituþiei de cãtre
puterea politicã ar putea sã fie inspiratã de
faptul cã echilibrul valutar (ºi economic)
este doar aparent, astfel cã nu putem ºti
care va fi fost primul – oul sau gãina?

Citiþi, în pagina 3, "Din nou, Piaþa Universi-
tãþii: «PDL ºi USL, aceeaºi mizerie!»”

Avântul economiei germane
slãbeºte, euro scade

Moneda unicã europeanã s-a de-
preciat ieri, pe pieþele externe, în ra-
port cu dolarul, dupã apariþia infor-
maþiei potrivit cãreia industria servi-
ciilor din Germania a scãzut în luna
iunie. Conform Markit Economics,
indicele privind serviciile din Ger-
mania a ajuns la 49,9 puncte în iunie,
de la 51,8 în luna mai. Analiºtii anti-
cipau cã indicele pe iunie va fi de
50,3 puncte, în condiþiile în care un
nivel mai mic de 50 semnificã decli-
nul sectorului analizat.

Euro a coborât cu 0,6% la ora
10.49, la New York, ajungând la
1,2527 dolari.

Moneda împãrþitã de 17 state din
UE a scãzut, ieri, în raport cu 13 din
cele 16 valute ale partenerilor co-
merciali majori ai regiunii.

Analiºtii aratã cã avântul econo-
miei germane continuã sã slãbeascã,
evoluþie care ar putea avea impact
asupra deciziei pe care o va lua Ban-
ca Centralã Europeanã (BCE) în pri-
vinþa dobânzii de referinþã.

Consiliul guvernatorilor BCE are
programatã pentru astãzi reuniunea
în care decid politica monetarã viitoa-
re. Analiºtii aºteaptã reducerea
dobânzii cheie a BCE cu cel puþin
0,25 puncte procentuale, de la 1% la
0,75%. În luna aprilie, Fondul Mo-
netar Internaþional (FMI) a îndemnat
BCE sã reducã dobânda de referinþã
ºi sã utilizeze în continuare mãsurile
de susþinere a sistemului bancar.

A.V.
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“Moody’s” nu recomandã
“Transelectrica”, pentru
investiþii

“Moody’s” a coborât ratingul “Trans-
electrica” la “Ba1” de la “Baa3”, în
categoria nerecomandatã investiþiilor
ºi l-a plasat sub supraveghere pentru
o viitoare scãdere, potrivit unui co-
municat. Revizuirea pentru o viitoare
retrogradare se va concentra pe eva-
luarea lichiditãþii “Transelectrica”, li-
chiditate care este puternic depen-
dentã de abilitatea companiei de a
obþine finanþare externã, în mod con-
tinuu, pentru a-ºi susþine planul de in-
vestiþii de mari dimensiuni, a declarat
Richard Miratsky, analistul ºef pentru
“Transelectrica”. (ELENA VOINEA)


