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Dochia: Pentru economie,
a doua parte a anului
se anunþã pierdutã
l Aspazia Cojocaru: Din punctul meu de vedere,
referendumul trebuia anulat

B

ãsescu n-a pierdut Referendumul, iar USL nu l-a
câºtigat, indiferent de hotãrârea Curþii Constitu-

þionale.
Judecãtorii Curþii au de rezolvat o
ecuaþie complexã, în care este inclus
ºi destinul lor personal, dupã dezvoltãrile ameninþãtoare ale USL – ordonanþa guvernului de limitare a atribuþiilor ºi alianþa USL cu CNSC-ul
lui Mircea Dogaru, care vorbeºte despre desfiinþarea Curþii Constituþionale cu gura plinã.
Nu-mi dau seama de ierarhia criteriilor pe care ei o urmeazã:
- dreptatea?;
- afinitatea politicã?;
- propriul interes?;
- teama?
Nici una din pãrþi nu a putut dansa
dansul victoriei: manifestanþii

mãrul persoanelor aflate pe listele
electorale permanente de cãtre autoritãþile publice implicate, Curtea
Constituþionalã a solicitat Guvernului României ca, pâna la data de
31 august 2012, sã transmitã listele
electorale permanente actualizate
în baza cãrora s-a desfãºurat referendumul din 29 iulie 2012”.

MARIO DRAGHI:

REPERCUSIUNILE CAZULUI
HIDROELECTRICA SAU PROBLEME
LA EA ÎN ÞARÃ?

BCE va pregãti în
urmãtoarele sãptãmâni
un mecanism pentru
achiziþii de obligaþiuni
l BCE a menþinut ieri
dobânda de politicã
monetarã la 0,75%
Banca Centralã Europeanã (BCE)
va pregãti în urmãtoarele sãptãmâni
un program de achiziþii de obligaþiuni
prin operaþiuni pe piaþa liberã, de o
amploare “suficientã pentru a-ºi atinge obiectivele”, însã va acþiona doar
dupã ce guvernele zonei euro vor activa fondurile de urgenþã pentru a face
acelaºi lucru, a declarat, ieri,
preºedintele BCE, Mario Draghi.
(pagina 13)

INVESTIÞIE DE 500
MILIOANE DE EURO

“Petrom” porneºte
centrala de la Brazi
Compania Petrom, cel mai mare
producãtor de þiþei ºi gaze din
sud-estul Europei, a anunþat ieri finalizarea perioadei de testare ºi trecerea în faza operaþiunilor comerciale a centralei de la Brazi.
Începând cu 1 august 2012, centrala poate livra pe baze comerciale
electricitate în sistemul naþional, în
funcþie de condiþiile de pe piaþã de
electricitate ºi cadrul de reglementare din România.
Cu o capacitate de 860 MW ºi investiþii de peste 500 milioane de euro,
centrala de la Brazi reprezintã cel mai
mare proiect privat greenfield de generare de electricitate din România
din ultimii douãzeci de ani. Prin funcþionare la capacitate maximã, centrala
ar putea acoperi circa 8-9% din piaþa
de electricitate. (A.Z.)

Detensionarea situaþiei politice interne ne-ar ajuta foarte mult

O

detensionare
a situaþiei
poltice interne ne-ar ajuta foarte
mult, deoarece ar spori încrederea investitorilor, a declarat,
ieri, guvernatorul
Bãncii Naþionale a României (BNR), Mugur Isãrescu.
Domnia sa a precizat cã “nu toþi investitorii vor sã plece”, unii dintre aceºtia fiind angajaþi pe termen lung în
economia þãrii noastre.

Mugur Isãrescu a atras atenþia cã situaþia la nivel european este puþin probabil sã se calmeze în perioada urmãtoare. Guvernatorul Bãncii Centrale a arãtat: “Nu
vedem, în sãptãmânile urmãtoare, o calmare a situaþiei
financiare europene. Suntem în faþa unor decizii majore pe care le vor lua, în perioada urmãtoare, autoritãþile
europene. Probabilitatea este mare ca presiunile sã continue, din acest punct de vedere, ºi, în consecinþã, o clarificare, o detensionare a situaþiei politice interne ne-ar
ajuta foarte mult, ar mãri încrederea investitorilor”.
ALEXANDRU SÎRBU
(continuare în pagina 3)

“Caixabank”, unul dintre membrii
asocierii BRD – CAIXABANK –
ING BANK cu care “Transelectrica” a semnat un contract de credit
pentru suma de 42 milioane de euro,
a transferat cãtre
BRD ºi ING
BANK
toate
drepturile ºi obligaþiile sale aferente contractului de
credit ºi celorlalte
documente de finanþare, potrivit
unui comunicat
remis asearã Bursei de Valori.
BRD ºi ING BANK pe de o parte,
ºi Transelectrica SA, pe de altã parte,
ºi-au exprimat acordul pentru acest
transfer, în conformitate cu termenii
ºi condiþiile Acordului de transfer,
semnat de toate pãrþile.
Decizia “Caixabank” vine într-un

DOLAR = 3,7528 RON

Reporter: Cum apreciaþi contribuþia actualã a privatizãrii în PIB-ul
României?
Gabriel Zbârcea: Contribuþia
privatizãrii în acest moment este
aproape inexistentã, dacã ne raportãm la anii de glorie ai privatizãrilor.
Tentativele actuale de privatizare a
unor societãþi par riscante în contextul unui climat incert, în care investitorii strãini sunt în general rezervaþi
în a lua decizii strategice pe termen
lung. Totuºi, în cazul în care s-ar
concretiza, s-ar putea atrage sume
importante la bugetul de stat în acest
an de ordinul sutelor de milioane de
euro, chiar peste 1 miliard de euro.
Reporter: Consideraþi cã procesul de privatizare din România a fost
unul de succes? Ce beneficii/prejudicii am avut în urma procesului de
privatizare?
Gabriel Zbârcea: Procesul de privatizare în România a fost un demers
absolut necesar în contextul tranziþiei
de la o economie centralizatã la o eco-
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n Depozitarul Central va dis-

n Chinezii intrã pe piaþa europeanã a fotbalului mare
n S&P a retrogradat ºi mai mult Ciprul în

n Acþionarii “Azomureº” ºi-au
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tribui dividendele pentru
“Transelectrica”
ales noua conducere
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Interviu cu domnul Gabriel Zbârcea,
Managing Partner, Þuca Zbârcea & Asociaþii

moment în care bãncile sunt reticente sã mai acorde credite companiilor
de stat, chiar dacã acestea au o poziþie financiarã stabilã, dupã ce autoritãþile române au decis demararea
procesului insolvenþei la "perla
coroanei" Hidroelectrica.
La momentul
anunþãrii insolvenþei producãtorului de energie,
bancherii ne-au
declarat cã firmele de stat vor avea mari probleme în
accesarea în viitor a creditelor,
întrucât sistemul bancar nu mai are
încredere în statul român.
Sã rãmânem optimiºti cã, de fapt,
decizia Caixabank ar avea la bazã
problemele de la ea de acasã, din
Spania. n
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colorul degeaba – erau prea puþini.
Deci, la câºtiguri nu contabilizãm
nimic, pentru nimeni.
În schimb, în coloana de pierderi,
trecem:
1. Leul a coborât, de la 0,2215 lei
pentru un euro, în momentul declanºãrii campaniei, la 0,2195, când
ea s-a încheiat (cu un minim de
0,2155, în 24 iulie);
2. Am aruncat la coº 95,6 de milioane de lei (costul de organizare a
referendumului);
3. Am intrat în zona “delicatã” a
relaþiilor cu organismele financiare
internaþionale, nereuºind sã ne onorãm angajamentele, nu pentru cã
ne-am împotrivi pentru caracterul
lor nerezonabil, ci pentru cã, pur ºi
simplu, ne ocupãm cu altceva;
4. Am înteþit retractilitatea eventualilor investitori strãini, cãrora instabilitatea politicã le-a curmat orice

apetit sã mai riºte vreun ban pe aici;
5. Ne-am alterat ºi bruma de imagine sub care ne prezentam în exterior, dar ºi imaginea noastrã despre
noi înºine, împãrþiþi în douã tabere
care se dispreþuiesc, într-un conflict
alimentat neîncetat de minciunile
politicienilor, retractãrile ºi imoralitatea lor.
OK.
Astea sunt pierderile.
Ale cui sunt pierderile?
Ale lui Bãsescu?
Nu.
Ale lui Antonescu?
Nu.
Ale lui Ponta?
Omul ºi-a luat concediu sã facã
plajã.
Nu, pierderile sunt ale noastre.
Sã mai menþionãm cã nici mãcar nu
am mai putut sã ne bucurãm de victoriile sportivilor noºtri la Olimpiadã.
Tinerii noºtri sportivi s-au luptat
sã urce Tricolorul pe catargul Olimpiadei.
În plinã Daciadã politicã, noi
ce-am fãcut?
O medaliatã cu argint a fost
împroºcatã cu noroi de Ciutacu ºi Badea, pentru cã n-a participat la vot.
Trebuie sã fii foarte idiot sã nu observi cã medaliata cu argint a fluturat
Tricolorul unei victorii româneºti,
pentru toþi, bãsiºti ºi antibãsiºti.
Nici un respect.
O pierdere care, poate, este cea
mai importantã.

Tentativele actuale de privatizare par
riscante în contextul unui climat incert

“Caixabank” se retrage
din contractul de credit
pentru Transelectrica

tru Rafo intrã în linie dreaptã

04754

USL-iºti, adunaþi la Piaþa Universitãþii în noaptea Referendumului, s-au
pleoºtit, n-au mai fluturat Tricolorul;
partizanii lui Bãsescu, adunaþi la sediul lui de campanie, au fluturat Tri-

MUGUR ISÃRESCU:

n Contractarea creditului pen-
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Cine a câºtigat la Referendum?

urtea Constituþionalã a
României (CCR) a amânat
pentru data de 12 septembrie orice decizie referitoare la referendumul pentru demiterea lui Traian Bãsescu din funcþia de preºedinte al þãrii. Decizia a fost amânatã
timp de aproape o lunã ºi jumãtate
pentru ca, între timp, sã fie reverificate toate listele electorale, a anunþat CCR.
În aceste condiþii, Crin Antonescu
rãmâne preºedinte interimar, iar Traian Bãsescu continuã sã fie preºedinte suspendat pânã la data respectivã.
Comunicatul transmis de Curtea
Constituþionalã precizeazã: “Curtea
Constituþionalã a decis amânarea
pronunþãrii unei hotãrâri cu privire
la respectarea procedurii pentru organizarea ºi desfãºurarea referendumului naþional din data de 29 iul i e 2 0 1 2 p e n t r u d e mi t e r e a
Preºedintelui României, domnul
Traian Bãsescu, ºi pentru confirmarea rezultatelor referendumului,
pentru data de 12 septembrie 2012.
Având în vedere datele contradictorii care au fost transmise Curþii
Constituþionale în legãturã cu nu-

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 3)
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n Datoria Poºtei Române la stat include ºi
amenda datã de CC
PAGINA 4 n Cristina Chiriac: “Statul trebuie
sã depunã toate eforturile sã
finalizeze privatizarea”
n Când uzinele vor fabrica altfel
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CURTEA CONSTITUÞIONALÃ N-A DECIS,
BÃSESCU RÃMÂNE PE TUªÃ

C
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categoria “junk”
de taxa europeanã

nomie de piaþã. ªi cu rezultate calificate la acel moment drept foarte
bune de cãtre forurile internaþionale.
De altfel, paºii fãcuþi în aceastã direcþie ºi implementarea cu succes a
diverselor reforme ne-au asigurat locul în Uniunea Europeanã. Sigur,
poate fi discutabil dacã metodele de
privatizare au fost cele potrivite,
dacã procedura de selecþie a câºtigãtorilor a fost transparentã, dacã preþul de vânzare a fost corect º.a.m.d.
Per ansamblu, ceea ce s-a
întâmplat în România a reflectat voinþa politicã de la acel moment, internã ºi internaþionalã, cât ºi experienþa
noastrã ca stat democratic. Sigur cã
au existat privatizãri de succes, dar ºi
privatizãri ce pot fi calificate drept
eºuate. Mã refer la acele privatizãri
în care singurul obiectiv al cumpãrãtorului a fost valorificarea activelor
societãþii privatizate ºi nicidecum
susþinerea ºi creºterea producþiei
prin investiþii în retehnologizare ºi
modernizare.

În general vorbind, procesul de
privatizare din România post-decembristã a contribuit la consolidarea percepþiei la nivel internaþional
cã România oferã un mediu favorabil afacerilor.
ELENA VOINEA
(continuare în pagina 15)
Citiþi, în pagina 15, o radiografie a procesului de privatizare din România.

