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BCE nu mai acceptã
ca garanþii
obligaþiunile elene

Banca Cen-
tralã Europea-
nã (BCE) nu
va mai accep-
ta ca garanþii
obligaþiunile
suverane ele-
ne sau alte ac-
tive garantate
de guvernul
grec începând
cu data de 25
iulie, în aºtep-

tarea raportului de evaluare pe care
îl vor realiza inspectorii UE – FMI –
BCE în cadrul vizitei de sãptãmâna
aceasta, la Atena.

Directorul Agenþiei
de privatizare din
Grecia a demisionat

Costas Mitropoulos, directorul
executiv al Agenþiei de privatizare
din Grecia, a demisionat vineri, Exe-
cutivul de la Atena încercând sã gã-
seascã un nou ºef pentru aceastã in-
stituþie.

Costas Mitropoulos a declarat cã
demisia sa este cauzatã de faptul cã
“noul guvern nu a asigurat agenþiei
susþinerea necesarã în condiþiile ac-
tuale, ba chiar dimpotrivã, a redus
autoritatea ºi credibilitatea acesteia
în faþa potenþialilor investitori”.

Ioannis Koukiades, preºedintele
agenþiei, a demisonat luna trecutã
din fruntea acesteia, invocând moti-
ve personale.

Euribor, sub nivelul Libor
pentru prima oarã în
ultimii patru ani ºi
jumãtate

Dobânda Euribor pe trei luni - la
care bãncile europene se împrumu-
tã între ele - a coborât vineri, pentru
prima oarã dupã luna ianaurie
2008, sub nivelul Libor (London
interbank offered rate). Conform
Federaþiei Bancare Europene, Eu-
ribor a ajuns, vineri, la recordul mi-
nim istoric de 0,451%, de la
0,458% în ziua precedentã. În
schimb, Libor la trei luni era de
0,4521%, potrivit Asociaþiei Ban-
cherilor Britanici. (V.R.)

PENTRU UN CREDIT DE 40 MILIOANE DE EURO

Statul ajutã “Oltchim”
l Cotaþia acþiunilor a urcat spectaculos lMinisterul Economiei doreºte
privatizarea Oltchim la pachet cu petrochimia Arpechim

Oltchim este într-o situaþie
foarte grea, nu are capital
de lucru ºi va trebui sã pri-

meascã sprijinul statului pentru a
putea lua un credit de
40 milioane de euro.

Daniel Chiþoiu, mi-
nistrul Economiei, a
declarat, vineri: “La
nivelul Guvernului
s-a luat decizia sã ga-
rantãm acest credit
pentru Oltchim ca sã
poatã funcþiona la
65-70% din capacita-
te ºi sã nu mai aibã
aceste pierderi imen-
se. Acest ajutor de
stat va fi notificat
pentru aprobarea Comisiei Europe-
ne. De asemenea, sub administrarea
specialã, a fost demarat procesul de
convertire a creanþei AVAS în acþiuni,
pregãtirea caietului de sarcini ºi a
strategiei de privatizare”.

Domnia sa a subliniat cã Ministe-

rul Economiei doreºte privatizarea
Oltchim la pachet cu petrochimia
Arpechim ºi cã poartã discuþii cu Pe-
trom pentru a putea oferi în privati-

zare ºi rafinãria de la Arpechim.
Întrebat dacã, în condiþiile noului

ajutor de stat, mai poate fi respectat
termenul de privatizare (septembrie
2012), ministrul Chiþoiu a rãspuns cã
sperã ca cei de la Comisia Europeanã
sã aprobe rapid garanþia pentru cre-

ditul Oltchim.
Au fost cazuri în care aprobarea

unui astfel de ajutor de stat de cãtre
Comisie a durat ºi un an.

Wojciech Zaremba,
reprezentantul “PCC
SE”, acþionarul mino-
ritar al “Oltchim”, a de-
clarat, într-un interviu
acordat ziarului BURSA,
luna trecutã, cã este in-
teresat de privatizarea
“Oltchim”, dar nu ºi de
preluarea “Arpechim”.

Contactat vineri,
domnia sa a precizat:
“Având în vedere cã
procesul de privatizare
la Oltchim este în des-

fãºurare, PCC SE doreºte sã se abþi-
nã de la orice comentariu cu privire
la declaraþiile autoritãþilor”.

ALINA TOMA VEREHA

RALUCA MARIN

(continuare în pagina 4)

Data listãrii Transgaz, comunicatã
în aceastã sãptãmânã

Data vânzãrii unui pachet de 15%
din acþiunile statului la Transgaz va
fi comunicatã în aceastã sãptãmânã,
a declarat, vineri, ministrul Econo-
miei, Daniel Chiþoiu. Domnia sa a
precizat cã intermediarul listãrii ºi
consultanþii vor face o recomandare
asupra momentului listãrii ºi vor þine
cont ºi de contextul politic actual.

Listarea Romgaz ºi Nuclearelec-
trica sunt în grafic, potrivit ministru-
lui Chiþoiu, care a spus cã organis-
mele financiare internaþionale nu vor
penaliza autoritãþile pentru întârzieri:
“În acordul cu FMI erau stipulate

niºte termene, dar noi nu am putut în
douã luni de guvernare sã recuperãm
întârzierile din guvernãrile trecute.
Pentru Romgaz ºi Nuclearelectrica,
listãrile erau preconizate la finele
acestui an”.

Nuclearelectrica a reluat procesul
de selectare a intermediarului care va
asista listarea companiei la Bursa de
Valori Bucureºti (BVB) ºi a stabilit
data de 10 septembrie ca nou termen
pentru depunerea ofertelor. Iniþial, li-
citaþia trebuia sã aibã loc pe 21 mai,
dar a fost suspendatã pentru îmbunã-
tãþirea caietului de sarcini. (A.T.)
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ECONOMIA ELECTROCUTATÃ

Risc de derapaj în insolvenþa Hidroelectrica
Procesul de reorganizare în

care a intrat Hidroelectrica
în urmã cu o lunã riscã sã

derapeze ºi sã electrocuteze eco-
nomia. Autoritãþile ar putea fi ne-
voite sã accelereze procesul de li-
beralizare a pieþei de energie,
forþând companiile sã îºi cumpere
energia de pe piaþa liberã, pentru a
putea salva Hidroelectrica.

Pe piaþa liberã (tarif mediu
pentru producþie de 220 de
lei/MWh în contracte anuale),
energia este mai scumpã cu circa
30% decât preþul din piaþa regle-
mentatã (tarif mediu de 172 de
lei/MWh). Preþurile pentru electricitatea con-
sumatã de companiile de pe piaþa neregle-
mentatã ar putea sãri în aer din toamnã, în
urma intrãrii Hidroelectrica în starea de forþã
majorã, din cauza secetei hidrologice. Deci,
energia destinatã agenþilor economici s-ar pu-
tea majora cu un procent mai mare de 30%, pe
fondul deficitului de energie.

Dacã insolvenþa Hidroelectrica, menitã sã
“rupã pisica” contractelor cu “bãieþii deºtepþi”,
va derapa urmând scenariul sus-menþionat,

atunci multe companii vor avea pierderi mari,
unele riscând falimentul.

Preþ reglementat doar pentru
populaþie ºi instituþii publice

Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
domeniul Energiei (ANRE) analizeazã posibi-
litatea reducerii cantitãþii de energie electricã
vândutã pe piaþa reglementatã astfel încât sã aco-
pere doar necesarul populaþiei ºi al instituþiilor
publice. În aceastã sãptãmânã, Ministerul Eco-

nomiei va afla de la ANRE care este canti-
tatea de energie ce poate trece pe piaþa libe-
rã, a declarat ministrul Daniel Chiþoiu.

Potrivit calendarului agreat cu FMI, în
septembrie, doar 15% din piaþa reglemen-
tatã urma sã fie liberalizatã. Acum autori-
tãþile studiazã implicaþiile scoaterii în afara
acestei pieþe a tuturor companiilor.

Motivul? Hidroelectrica cere majorarea
cu 80% a preþului energiei livratã pe piaþa
reglementatã ºi micºorarea cantitãþii de la
5,5 TWh la 4 TWh. Scumpirea este nece-
sarã, potrivit Hidroelectrica, deoarece
compania vinde sub costuri energia desti-
natã pieþei reglementate. Diminuarea can-
titãþii este cauzatã de seceta hidrologicã,

societatea fiind nevoitã sã reclame, din nou,
forþa majorã.

Ministrul Economiei a þinut, vineri, sã liniºte-
ascã populaþia spunând cã factura la energie nu
se va scumpi din cauza insolvenþei Hidroelec-
trica. Domnia sa a menþionat, în acest context,
posibilitatea accelerãrii liberalizãrii pieþei pen-
tru companii.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

ANRE lasã instanþa sã decidã în
cazul Hidroelectrica
Reglementatorul pieþei noastre de energie –
ANRE – va lãsa instanþa sã decidã dacã este
întemeiatã cererea Hidroelectrica de majorare
a preþului energiei pentru piaþa reglementatã.
Nicolaie Havrileþ, preºedintele ANRE, ne-a
declarat: “Hidroelectrica a dat în judecatã
ANRE în februarie 2012 pentru preþul stabilit
companiei pe piaþa reglementatã. Dar Hidroe-
lectrica nu a venit la ANRE cu datele din care
sã reiasã necesitatea majorãrii tarifului. Pe 5
septembrie, Curtea de Apel Bucureºti va da
sentinþa în acest proces. Sentinþa va putea fi
atacatã cu recurs”.
Discuþiile despre creºterea tarifului Hidroe-
lectrica de la 72 de lei/MWh la 125 de
lei/MWh pentru energia livratã pieþei regle-
mentate au fost reluate dupã intrarea compa-
niei în insolvenþã. ANRE aºteaptã de la Hidro-
electrica datele din care sã reiasã cã vinde
sub costuri la preþul actual de 72 de lei/MWh.
Hidroelectrica a mai solicitat ANRE ºi redu-
cerea cantitãþii livrate pieþei reglementate
cu 1,5 TWh. ANRE va analiza posibilitatea
de a reduce contribuþia energiei hidro în
coºul reglementat ºi implicaþiile asupra pre-
þului final. (A.T.)

(continuare în pagina 4)

Euro nu se opreºte din declin,
faþã de dolar
lMoneda unicã - la cursul minim al ultimelor 25 de luni
l Randamentul obligaþiunilor spaniole – la nivel nesustenabil
l El Pais: ªase regiuni spaniole ar putea cere ajutor financiar

Liderii europeni au primit încã un
vot de neîncredere vineri, din partea
investitorilor, în privinþa eforturilor
pe care le fac pentru rezolvarea crizei
datoriilor: moneda unicã s-a depre-
ciat pânã la cel mai redus curs din ul-
timele 25 de luni faþã de dolar în urma

aprobãrii finale a pachetului de salva-
re destinat bãncilor spaniole. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

(Citiþi, în pag. 16, articolul “Zona
euro a aprobat pachetul financiar
pentru bãncile spaniole”)
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Cele ºapte bãtãlii ale rãzboiului politic
T

rec în revistã cele ºapte bã-
tãlii pe care le-am identifi-
cat, în cadrul rãzboiului
politic, de dinaintea Refe-

rendumului.
Impresia pe care mi-o lasã este cã

USL pierde teren, sãvârºind greºeli,
peste greºeli, pe care le-ar fi putut
evita, dacã ar fi fost implicaþi politi-
cienii cu experienþã de care dispun
PSD ºi PNL.

În opinia mea, singurul sprijin real
pentru partizanii USL a venit din
partea lui Liviu Dragnea, secretarul
general al PSD, care a avut o presta-
þie excelentã, vineri seara, în cadrul
emisiunii “Vorbe Grele”, pre-
zentându-se calm, zâmbitor, ferm ºi
insuflând încredere.

Dragnea pare un oponent verosi-
mil al lui Bãsescu.

În rest, Dumnezeu cu mila…

A. Toþi consilierii lui
Bãsescu ºi-au luat concediu

Crin Antonescu a spus cã trei sfer-
turi din personalul Administraþiei
prezidenþiale a intrat în concediu.

În realitate, este vorba despre toþi
consilierii preºedintelui suspendat,

care ºi-au luat concediul de odihnã
instantaneu, la suspendare.

De aici se înþelege cã preºedintele
interimar este înconjurat, la slujbã,

de secretare, menajere ºi ºoferi,
întrucât se plângea ºi mai înainte de
defetismul colegilor de partid (Anto-
nescu a afirmat cã a luptat contra lui

Bãsescu doar el ºi încã doi-trei oa-
meni ºi cã ceilalþi s-au ascuns).

Situaþia sugereazã cât contãm noi,
cetãþenii, pentru luptãtorii din politicã:

este adevãrat cã preºedintele îºi alcãtu-
ieºte singur echipa de consilieri, dar, te-
oretic, ei îl consiliazã pentru ca
Preºedinþia sãneserveascãcâtmaibine
pe noi, iar nu ca sã se simtã el iubit.

Principii grele…

B. Derapajul în
mahalagism

Traian Bãsescu

Preºedintele su-
spendat a iniþiat
alunecarea în im-
precaþii:

- “Suntem în faþa
unei lovituri de stat
în curs de derulare.
Acum paiaþa de la Cotroceni a încer-
cat destructurarea structurilor de se-
curitate a Statului Român. Pentru asta
va rãspunde indiscutabil în faþa legii,
nu numai el, toþi organizatorii acestei
lovituri de stat. Sper ca românii sã
înþeleagã ce li se întâmplã: þara este
vândutã de o clicã de ticãloºi”.

- “Uitaþi-vã câþi lachei are Dan
Voiculescu acolo, care de dimineaþã
pânã seara numai mint, el plãteºte
oameni ca sã lupte împotriva intere-
sului naþional. Unul din motivele

pentru care am vorbit de vulnerabili-
tãþi la adresa siguranþei naþionale da-
toritã mass-mediei a fost legat de
ceea ce face trustul Intact.

Este, pentru cã atunci când ai o ase-
menea forþã mediaticã care dezinfor-
meazã, trebuie sã þii cont cã picurând
de dimineaþã pânã seara minciuni cu
toate gurile de foc, ºi cu Antena 1 ºi
cu Antena 2 ºi cu Antena 3 ºi cu Jur-
nalul Naþional, sigur cã pânã la urmã
populaþia devine manipulabilã ºi
ajunge sã îþi spunã exact ce îþi spune
«Morsa competentã», ãla, Chiriac,
cum îl cheamã, aºa îi spun eu, morsa
competentã, Ghidea, popa ãla, a fost
pastor, Gâlmea, Gâdea, da ºi mai sunt
câþiva, Radu Tudor, îi spun numele
corect, da? Deci oamenii ãºtia de di-
mineaþã pânã seara plaseazã minciuni
în capul oamenilor”.

Prezent într-o emisiune la Digi 24,
moderatorul i-a spus lui Bãsescu cã
limbajul politic a derapat: “Despre
domnul Ponta aþi spus cã este o mai-
muþã”. “Asta ºi este ºi nu retrag ni-
mic”, a venit rãspunsul preºedintelui
suspendat.

MAKE

(continuare în pagina 3)

Ghiciþi în ce þarã se petrec urmãtoare-
le întâmplãri:
1. Soþia ºefului de cabinet al directo-

rului Fiscului coordoneazã o reþea
de prostituþie.

2. Doi preºedinþi ai þãrii – unul sus-
pendat ºi interimarul sãu - se înju-
rã direct.

3. Prioritate mondialã - preºedintele
þãrii a fost suspendat de douã ori.

4. Premierul este plagiator, iar îndru-
mãtorul lui de doctorat (el însuºi
fost premier) este în pârnaie, dupã
ce nu s-a sinucis.

Luaþi o hartã.
Puneþi degetul pe ea.
Nu, nu pe Nigeria – nu este în Africa.
Nu, Guatemala, fraþilor, – nu este în
America Centralã, este în Europa.
Maimult,estechiar înUniuneaEuropeanã.
Ce vã uitaþi aºa?!
La Caracal?!
Caracal e o localitate, nu o þarã.
Vãd cã nu ghiciþi:

ROOOOMÂNIAAAAAAAAAAAA!
Uraaaa!, le-am rupt gura la toþi!

Noi suntem români, noi suntem români
Noi suntem pe veci aici stãpâni.
Hai, români, lumea ne vede,
România-n noi se-ncrede.
Cã de-acum românu-n lume
Va fi vrednic de-al sãu nume.

Sunt cetãþean român ºi declar cã
sunt mulþumit de regim.
Trãiascã Crin Antonescu!
Trãiascã Victor Ponta!
Bãsescu la puºcãrieeeee!

MAKE

Mândru de
faima þãrii


