
Economia
Germaniei
are probleme:
euro îºi reia
declinul

Moneda unicã europeanã s-a
depreciat ieri, pe pieþele
externe, faþã de dolar, ca

urmare a publicãrii datelor din care
rezultã scãderea producþiei industria-
le ºi a exporturilor Germaniei. Aces-
te evoluþii aratã cã cea mai mare eco-
nomie europeanã este afectatã de cri-
za datoriilor din zona euro.

Euro a coborât cu 0,5% la ora
10.23, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,2343 dolari. La data de
6 august, moneda împãrþitã de 17
state din UE a urcat la 1,2444 dolari
– cel mai ridicat curs din 5 iulie pânã
în prezent.

În opinia analiºtilor, faptul cã Ger-
mania are probleme economice va
determina scãderea euro pânã la
1,2280 dolari sãptãmâna viitoare.

Conform datelor oficiale publicate
de Ministerul Economiei de la Berlin,
producþia industrialã a Germaniei a
scãzut cu 0,9% în iunie, comparativ
cu luna mai, când consemnase un
avans de 1,7%. Totodatã, Biroul Fe-
deral de Statisticã a anunþat cã expor-
turile germane s-au redus cu 1,5% în
iunie, faþã de luna mai, când au înre-
gistrat o creºtere de 4,2%.

Deprecierea de ieri a monedei uni-
ce a fost determinatã ºi de faptul cã
agenþia de rating Standard & Poor’s
(S&P) a revizuit în sens negativ per-
spectiva calificativului datoriei Gre-
ciei - de la “stabilã” la “negativã” -
din cauza temerilor cã aceastã þarã va
avea nevoie de sprijin suplimentar
de la Uniunea Europeanã. Grecia be-
neficiazã de un rating “CCC” din
partea S&P.

O influenþã negativã asupra dina-
micii monedei unice a avut-o ºi fap-
tul cã Banca Angliei ºi-a redus prog-
noza de creºtere a economiei Marii
Britanii. Dacã în luna mai, banca
centralã britanicã anticipa un avans
economic anual de 0,8%, acum esti-
marea aratã o stagnare. (A.V.)
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O creºtere cât o stagnare
Economia þãrii noastre a avut

o evoluþie care poate fi con-
sideratã pozitivã în primul

semestru al acestui an. Produsul
Intern Brut (PIB) a urcat cu 0,3%, în
serie brutã, respectiv 0,8%, în serie
ajustatã sezonier, faþã de primele
ºase luni ale anului trecut.

Sectorul industrial, cel al con-
strucþiilor ºi cel al comerþului cu
amãnuntul au înregistrat creºteri
uºoare, comparativ cu perioada si-
milarã a lui 2011. Domeniul energe-
tic a reprezentat principalul motor de
creºtere atât pentru industrie, cât ºi
pentru comerþ.

Deficitul bugetar, deficitul comer-
cial ºi cel de cont curent au scãzut,
ceea ce indicã o ameliorare a situaþiei
macroeconomice. Tensiunile politice
care au început în luna iulie au atras,
însã, avertismente cu privire la riscu-
rile pe care le ridicã pentru stabilitatea
þãrii, atât din partea unor actori interni,
cât ºi a unor actori externi.

Instituþiile financiare internaþio-
nale ºi-au redus previziunile cu pri-
vire la creºterea economicã a þãrii, pe
fondul incertitudinilor care existã la
nivel internaþional.

Banca Naþionalã a României
(BNR) a decis sã menþinã rata
dobânzii de politicã monetarã la ni-
velul de 5,25% pe an, în cadrul ulti-
melor douã ºedinþe de profil din pri-
mul semestru, decizie aºteptatã de
cãtre analiºti. Ratele rezervelor mi-
nime obligatorii ale bãncilor comer-
ciale au rãmas nemodificate pe par-
cursul semestrului.

Pentru anumiþi indicatori, nu erau
disponibile, la data apariþiei acestui
articol, decât date aferente primelor
cinci luni ale anului. Având în vedere
evoluþia lunarã, este puþin probabil
ca, în luna iunie, sã aibã loc modifi-
cãri puternice ale respectivilor indi-
catori.

Deficitul comercial – în
scãdere, pe fondul
încetinirii economiei

Deficitul comercial al þãrii noastre

a scãzut cu 161,2 milioane euro în
primele cinci luni ale anului, compa-
rativ cu aceeaºi perioadã a anului tre-
cut. Exprimat în lei, deficitul comer-
cial a urcat cu 104,9 milioane lei,
pânã la 15,44 miliarde lei.

Valoarea schimburilor intracomu-
nitare de bunuri, în ianuarie-mai
2012, s-a cifrat la 57,7 miliarde lei
(13,18 miliarde euro), la expedieri ºi
la 70,36 miliarde lei (peste 16 miliar-
de euro), la introduceri, repre-
zentând 71,1% din total exporturi ºi,
respectiv 72,9% din total importuri.
Comparativ cu perioada similarã a
anului trecut, exporturile au urcat cu
6%, la valorile exprimate
în lei, respectiv 1,5%, ex-
primat în euro, pânã la 81
miliarde lei. În aceeaºi pe-
rioadã, importurile expri-
mate în lei s-au majorat cu
5,1%, iar în euro cu 0,5%.

Ponderi importante în
structura exporturilor ºi
importurilor sunt deþinute
de grupele de produse
maºini ºi echipamente de
transport (41,3% la export
ºi 33,1% la import) ºi alte
produse manufacturate
(34% la export ºi respectiv
29,5% la import).

Analistul economic Aurelian Do-
chia a arãtat cã reducerea deficitului,
care a început în urmã cu câteva luni,
reprezintã o consecinþã a încetinirii
activitãþii economice, care duce la
stagnarea exporturilor ºi reducerea
importurilor.

Construcþiile – creºtere
uºoarã

Volumul lucrãrilor de construcþii
realizate în primul semestru a cres-
cut, faþã de aceeaºi perioadã a anului
trecut, cu 7,5%, în serie brutã, res-
pectiv cu 7,7%, în serie ajustatã.
Evoluþia a fost determinatã de lucrã-
rile nou realizate, al cãror volum a
urcat cu 18%, respectiv 22,9%.

Lucrãrile de reparaþii capitale,
precum ºi cele de întreþinere ºi repa-
raþii curente, au înregistrat scãderi în
primele ºase luni ale anului, compa-
rativ cu perioada corespondentã a

anului trecut, cu 8,6% (14,3%), res-
pectiv 10,8% (4,5%).

Volumul lucrãrilor la clãdirile re-
zidenþiale ºi la cele nerezidenþiale
s-a diminuat cu 13,5% (17,2%), re-
spectiv cu 2,5% (0,8%). În ceea ce
priveºte construcþiile inginereºti, lu-

crãrile au crescut, ca volum, cu
18,7% (20,4%).

În buletinul de conjuncturã aferent
lunii iulie al Bãncii Naþionale a Româ-
niei (BNR) se aratã cã blocajul finan-
ciar urmeazã sã afecteze, în continua-
re, în mod negativ activitatea compa-
niilor din sectorul construcþiilor.

Industria – avans redus,
susþinut de energie

Producþia industrialã a urcat uºor
în primele cinci luni ale anului, com-
parativ cu aceeaºi perioadã a anului
trecut. Aprecierea a fost de 0,4% în
serie brutã, respectiv 0,8% în serie
ajustatã.

Sectorul care a susþinut aceastã
creºtere au fost producþia ºi furnizarea
de energie electricã ºi termicã, gaze,
apã caldã ºi aer condiþionat, care a
înregistrat o majorare de 6,9 - 7%.
Evoluþia în serie ajustatã a fost influ-
enþatã ºi de creºterea, de 0,3%, din in-
dustria prelucrãtoare, care, în serie
brutã, ºi-a redus producþia cu 0,4%.

Industria extractivã a scãzut cu
2,5% (serie brutã), respectiv 2,2%
(serie ajustatã).

Pe marile grupe industriale s-au
înregistrat creºteri în industria bunu-
rilor de capital (5,2%, respectiv
6,7%), în industria energeticã (3,6%,
respectiv 3,8%) ºi în industria bunu-
rilor de folosinþã îndelungatã (1,5%,
respectiv 2,1%).

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

ANRE
pregãteºte
liberalizarea
acceleratã a
pieþei energiei
l Electricitatea va fi mai
scumpã pentru mai multe
firme decât s-a convenit
cu FMI

Hidroelectrica a gãsit înþele-
gere la ANRE cu privire la
preþul ºi cantitãþile energiei

hidro de pe piaþa reglementatã, sus-
þin surse apropiate discuþiilor.
Astfel, este foarte probabil ca
ANRE (reglementatorul pieþei noas-
tre de energie) sã accelereze ritmul
liberalizãrii pieþei de electricitate
chiar de la 1 septembrie.

Sursele noastre susþin cã procen-
tul de achiziþie a energiei din piaþa
concurenþialã va fi majorat de la
15% (aºa ne angajasem în acordul cu
FMI) la 18-20%, de la 1 septembrie.
Acest lucru înseamnã cã mai mulþi
agenþi economici faþã de cât fusese
programat vor fi obligaþi sã renunþe
la preþul reglementat ºi sã-ºi aleagã
singuri furnizorii. Aceºtia vor plãti,
astfel, un preþ mult mai mare pentru
energia pe care o consumã.

Companiile care vor trece la un
preþ al energiei format de piaþa liberã
sunt expuse riscului sã plãteascã pre-
þuri usturãtoare din toamnã, în con-
textul deficitului de energie creat în
urma secetei hidrologice, care a
micºorat producþia Hidroelectrica la
un nivel record. Din acest motiv,
ANRE se teme sã facã o liberalizare
bruscã a preþului pentru toþi agenþii
economici care primesc acumenergia
la un preþ reglementat. Autoritatea
aºteaptã sã vadã cum reacþioneazã
piaþa dupã prima etapã a liberalizãrii
din luna septembrie, pentru a stabili
procentul aferent lunii ianuarie 2013.

A.T.

(continuare în pagina 5)

Citiþi, în pagina 12, articolul

“Hidroelectrica mai poate vinde

la profit 0 doar pentru populaþie”.
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Haos la Transelectrica
l Statul nu dã doi bani pe siguranþa sistemului energetic naþional

G
estul neobiºnuit al statu-
lui de a nu participa la
cele douã Adunãri Ge-
nerale ale Acþionarilor

(AGA) Transelectrica de sãptãmâna
trecutã a produs confuzie ºi nemul-
þumire în companie ºi printre acþio-
nari ºi a creat noi schisme printre
factorii de decizie din transportato-
rul nostru de energie.

Prin neprezentarea la cea de-a
doua AGA, statul – acþionarul majo-
ritar al Transelectrica - a lãsat, prac-
tic, în mâna acþionarilor minoritari
decizii importante precum numirea
membrilor Consiliului de Suprave-
ghere, stabilirea atribuþiilor lor ºi a
remuneraþiei. Acþionarii minoritari

nu au profitat de situaþie ºi au dat
ºansa statului sã stabileascã toate
aceste lucruri într-o nouã AGA (care
nici pânã la aceastã datã nu a fost
convocatã).

Atitudinea statului este consideratã
de mulþi specialiºti din companie ºi
din piaþa de energie ca fiind extremde
periculoasã ºi iresponsabilã, în condi-
þiile în care activitatea Transelectrica
(transportatorul naþional de electrici-
tate) þine de siguranþa naþionalã ºi si-
guranþa sistemului energetic.

Surse din Transelectrica ne-au
spus cã recentele evenimente politi-
ce ºi rãzboiul pentru numirea condu-
cerii companiei nu au mai lãsat loc
pentru analiza atentã a multor aspec-

te ce þin de oportunitatea instaurãrii
unui management privat ºi a trecerii
la sistemul dualist.

IOANA POPA,
ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

CA AL TVR VOTEAZÃ, MÂINE, PLANUL DE REDRESARE

Disponibilizãri masive
la Televiziunea Românã
l Aproape 1000 de angajaþi vor pleca din TVR l Va fi redus numãrul canalelor
TV publice

Aproape 1000 de angajaþi ai
TVR urmeazã sã fie dispo-
nibilizaþi, începând de la 1

septembrie, în baza planului de re-
dresare a instituþiei, care este pe
punctul de a fi finalizat, ne-a spus
Lucia Hossu Longin.

Domnia sa ne-a precizat cã, pe
lângã aceastã mãsurã, va fi redus nu-
mãrul canalelor TV publice, în pre-
zent acestea fiind în numãr de ºapte.
Totodatã, va fi ajustatã structura or-
ganizatoricã.

Doamna Longin ne-a declarat: “În
timpul guvernãrii PDL, când la con-
ducerea televiziunii a fost domnul
Lãzescu, nu s-a scos niciun om din
instituþie. Acum, o sã se interpreteze
cã venim noi, cei din USL, ºi-i dãm
pe toþi afarã. Nu mi-aº dori acest lu-
cru, pentru cã mulþi dintre cei care

vor pleca sunt victime, sunt oameni
care muncesc. Dar sunt ºi mulþi care
nu fac nimic ºi au salarii imense.
Vom reduce organigrama de condu-
cere. Ceea ce s-a întâmplat în televi-
ziune s-a întâmplat ºi în ministere - o
organigramã uriaºã cu salarii mari,
angajãri ºi cheltuieli nesãbuite. Sunt
oameni în televiziune cu vechime

zero ºi cu 70 de milioane (n.r. - lei
vechi) pe lunã. Avem o mulþime de
canale publice, în timp ce francezii
au douã ºi italienii trei. Ceea ce fa-
cem acum ar fi trebuit sã se facã trep-
tat, în timpul fostelor conduceri”.

Domnia sa ºi-a exprimat speranþa
ca “TV Cultural” sã nu fie desfiinþat.
Totodatã, Lucia Hossu Longin a sub-
liniat cã s-ar putea pune ºi problema
unor salarii compensatorii, fapt care
nu ar veni în ajutorul instituþiei.

“Decât sã le dea salarii compensa-
torii, mai bine sã-i lase acolo”, opi-
neazã doamna Longin, adãugând cã,
dacã toate mãsurile anunþate vor fi
puse în aplicare, instituþia va econo-
misi circa 60 de milioane de euro.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Ziarul BURSA a relatat, în exclusivi-

tate, în ediþia de luni, cã neobiºnuita

situaþie de la AGA Transelectrica a

prilejuit apariþia mai multor specula-

þii care circulã prin companie: lipsa

acþionarului majoritar ar fi justificatã

prin luptele pentru numirile în Consi-

liul de Supraveghere; introducerea

sistemului dualist de conducere ar

îngreuna deciziile în companie ºi unii

nu ºi l-ar dori; lista membrilor Consi-

liului de Supraveghere nu ar fi fost

înregistratã la timp pentru cã Mircea

Ciopraga, preºedintele actualului

Consiliu de Administraþie, nu s-ar fi

regãsit în viitoarea conducere.

Remus Vulpescu, pre-

ºedintele OPSPI, a

demisionat, în urmã

cu o lunã, din Consi-

liul de Administraþie

al “Transelectrica”

pentru cã a fost “mo-

tivat de speculaþiile

privind o eventualã

legãturã de rudenie ºi/sau de naturã

economicã între un alt membru al

Consiliului de Administraþie al com-

paniei ºi orice persoanã implicatã la

un nivel decizional în oricare dintre

entitãþile participante la raporturi

contractuale bilaterale cu Hidroelec-

trica SA”, dupã cum a anunþat dom-

nia sa, la data respectivã.

(continuare în pagina 11)

Televiziunea Românã (TVR) a ajuns în punctul în care trebu-

ie sã-ºi definitiveze planul de redresare.

Consiliul de Administraþie (CA) al TVR va vota mâine strate-

gia care va sta la baza stabilizãrii situa-

þiei economice a instituþiei, dupã cum

ne-a declarat Lucia Hossu Longin,

membru în CA.

Potrivit domniei sale, pânã la finalul

acestei luni va trebui finalizatã aceastã

strategie, astfel încât sã poatã fi pusã

imediat în aplicare.

La planul de restructurare a televiziunii

lucreazã o comisie de 27 de persoane, reprezentanþi ai con-

ducerii instituþiei ºi experþi din afara ei.

Strategia a fost solicitatã de Guvern, prin Ordonanþa de

Urgenþã nr. 33/27 iunie 2012. Executi-

vul a cerut TVR sã aducã situaþia econo-

micã pe linia de plutire, deblocând con-

turile televiziunii, care fuseserã blocate

integral, timp de circa o lunã, de Agenþia

Naþionalã de Administrare Fiscalã

(ANAF), în vederea recuperãrii celor

308 milioane de lei, sumã pe care o da-

tora TVR statului român, în luna mai.

n Creºtere de 16% a profitului Petrom în
primul semestru PAGINA 13

n FMI acceptã o creºtere economicã mai
mare de 1%

PAGINA 15

n Grupul “Pfizer”, amendat cu
60 de milioane de dolari
pentru mitã

PAGINA 16

n Listele electorale, cu sau fãrã
Marta?

PAGINA 4

n Bernanke, Fed: Europa are
nevoie de o autoritate fiscalã
unicã

PAGINA 3

citiþi mai multe ºtiri din rubrica
"Jurnal de crizã" în pagina 3


