
GRAM AUR = 191,5270 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,7323 RON EURO = 4,4819 RON DOLAR = 3,5739 RON

Luni, 27 august 2012, nr. 162 (4770), anul XXII 16 pagini 2 lei

Italia trebuie sã se
concentreze pe disciplina
bugetarã

Guvernul Italiei trebuie sã se con-
centreze pe disciplina bugetarã ca sã
înregistreze creºtere economicã, po-
trivit premierului italian Mario
Monti.

În urmãtoarele luni, Executivul
italian trebuie sã urmãreascã reduce-
rea datoriei ºi vânzarea de active, a
adãugat domnia sa.

Marion Monti face apel la
miniºtrii din cabinetul sãu sã formu-
leze politici coerente pentru a scoate
Italia din cea de a patra recesiune
înregistratã din 2001 ºi pânã în
prezent.

Analiºti: “Portugalia are
nevoie de mai multã
flexibilitate bugetarã”

Portugalia, ar putea fi nevoitã, ca
ºi Grecia, sã cearã mai multã flexibi-
litate în aplicarea planului de austeri-
tate impus de cãtre creditorii sãi,
conform analiºtilor citaþi de AFP.

Potrivit direcþiei generale a buge-
tului, încasãrile fiscale au scãzut în
primele ºapte luni cu 3,5% faþã de
aceeaºi perioadã a anului precedent,
din cauza unei reduceri puternice a
consumului pe fondul recesiunii, cu
o contracþie a economiei prevãzutã
la 3% în acest an ºi o ratã record a
ºomajului, în prezent, de 15%.

În acest context, Guvernul portu-
ghez nu va fi în mãsurã sã respecte
obiectivul privind un deficit public
de 4,5% din PIB, la sfârºitul acestui
an, sunt de pãrere mai mulþi analiºti,
ºi va trebui sã gãseascã între douã ºi
trei miliarde de euro pentru a com-
pensa acest deficit. (E.V.)

PREMIERUL GRECIEI:

"Ritmulreformelornesufocã"
O parte din liderii zonei euro cer

Greciei sã demonstreze cã ºi-a înde-
plinit angajamentele asumate în te-
meiul celui de al doilea plan de salva-
re primit de la creditorii internaþionali,
înainte de a solicita
maimult timppen-
tru a implementa
reformele.

Reacþia oficia-
lior europeni vine
dupã ce premierul
elen Antonis Sa-
maras a pledat cã
Grecia nu cere
mai mulþi bani, ci
”un rãgaz pentru a respira”, în cadrul
unor întrevederi care au avut loc,
weekend-ul trecut la Paris ºi la Berlin.

Wolfgang Schaeuble, ministrul
german de Finanþe ºi-a reafirmat
opoziþia de a oferi Greciei mai mult
timp, într-un interviu acordat ziaru-
lui ”Tagesspiegel”, potrivit Reuters.

“Mai mult timp înseamnã, în gene-
ral, mai mulþi bani, iar acest lucru, va
conduce, foarte curând la un nou plan
de salvare”, a declarat domnia sa.

“Acesta nu ar fi modul corect de a

rezolva problemele fundamentale
ale zonei euro”, potrivit oficialului
german, care a subliniat cã progra-
mul actual de salvare convenit la
sfârºitul lui 2011 ºi care valoreazã

130 de miliarde de
dolari este menit
sã dureze trei ani.

P r e l u n g i r e a
programului de
ajutor al Greciei,
imediat dupã ce a
fost convenit la
sfârºitul anului
2011, ar transmite
un semnal nega-

tiv, susþine ministrul german de fi-
nanþe.

”Dacã dupã doar o jumãtate de an
aceºtia (n.r. cei trei ani ai programu-
lui) nu mai sunt suficienþi, nu mai
putem vorbi despre mãsuri de conso-
lidare a încrederii”, a precizat Wolf-
gang Schaeuble.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 11)

OPINIA SINDICALIªTILOR:

"Mechel este pe
picior de plecare"

G
rupul rus Mechel, care
deþine combinatele Me-
chel Câmpia Turzii, Me-
chel Târgoviºte, Ductil

Steel Oþelu Roºu, Ductil Steel Buzãu,
Laminorul Brãila ºi Mechel Reparaþii
Târgoviºte, dã semne cã vrea sã se re-
tragã din þara noastrã, ne-a declarat
Ioan Pascu, preºedintele Sindicatului
Industria Sârmei din Câmpia Turzii.

Domnia sa explicã:

“Pãrerea mea este cã Mechel vrea
sã se retragã din România ºi sã vândã
tot. Toate acþiunile lor de pânã acum
conduc la aceastã ipotezã. Refuzã
comenzi, deºi declarã, paradoxal, cã
nu au comenzi. Prefectul de Cluj,
Ioan Vuºcan, a convocat mai multe
companii care utilizeazã metal ºi a
programat o întâlnire pe 5 septem-
brie, pentru ca Mechel sã poatã
încheia contracte cu ei. Nu ºtim,

însã, dacã reprezentanþii Mechel vor
veni la întâlnire. Anunþã, în schimb,
noi disponibilizãri”.

De la privatizarea combinatului
“Industria Sârmei Câmpia Turzii” ,
în 2003, ºi pânã în prezent, din 16
secþii au mai rãmas funcþionale mai
puþin de jumãtate, aratã Ioan Pascu.

VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 13)

ÎN CONTRA CURENTULUI

Premium AEROTEC continuã
sã creascã numãrul angajaþilor
C o m p a n i a P r e m i u m

AEROTEC, care opereazã
o fabricã în Ghimbav, a

ajuns în prezent la aproximativ 500
de angajaþi, dupã ce în cursul acestui
an au fost angajate circa 125 de per-
soane, ne-a declarat Jochen von
Wurmb, directorul executiv al fabri-
cii de la Ghimbav. Potrivit acestuia,
pânã la finele anului se estimeazã cã
se va ajunge la 550 de angajaþi.

Fabrica din Ghimbav a companiei
germane ºi-a demarat producþia în
ianuarie 2011, la opt luni dupã ce a
început construcþia acesteia. Investi-
þia totalã se ridicã la 40 de milioane
de euro, fiind realizatã în douã etape.
„Fabrica din Braºov va continua in-
vestiþia ºi în perioada urmãtoare,
fiind planificatã achiziþia de utilaje ºi
echipamente noi de producþie.
Aºadar, ne aflãm în continuare în
proces de dezvoltare a zonei de pro-
ducþie”, a mai declarat von Wurmb.

Odatã cu venirea concernului
Premium AEROTEC la Braºov,

ºi-a început activitatea la Ghimbav
ºi compania BWB Surface Techno-
logy SRL, unul dintre importanþii
furnizori ai fabricii, „aceasta
ocupându-se de tratamentul de supra-
faþã al reperelor metalice produse de
cãtre fabrica noastrã din Ghimbav”.

Profit din primul an

Potrivit datelor Ministerului de
Finanþe, compania a realizat în þara

noastrã în primul an de activitate afa-
ceri de 52,773 milioane de lei (11,77
milioane de euro), obþinând un profit
net de 3,283 milioane de lei (peste
730.000 de euro). La nivel de con-
cern, Premium AEROTEC are peste
7.000 de angajaþi ºi a înregistrat o ci-
frã de afaceri de 1,3 miliarde euro
atât în 2010, cât ºi în 2011.

OVIDIU VRÂNCEANU

(continuare în pagina 4)
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“Oltchim”, din nou în
pericol sã rãmânã fãrã curent
l Consiliul Judeþean Vâlcea, dispus sã ajute combinatul
l Vulpescu, OPSPI: Datoriile enorme, eroare de management

C
ombinatul “Oltchim”
Râmnicu Vâlcea ar putea
sã rãmânã astãzi fãrã ener-
gie electricã, dupã ce a

primit recent un ultimatum de la fur-
nizorul de energie “Electrica Furni-
zare”. Ca sã preîntâmpine acest lucru,
Consiliul Judeþean Vâlcea a anunþat,
într-un comunicat, cã CET va pune în
funcþiune un nou grup energetic ca sã
suplimenteze o parte din energia fur-
nizatã de cãtre Electrica.

Notificarea furnizorului de ener-
gie este motivatã de faptul cã
Oltchim nu a reuºit încã sã realizeze
o producþie care sã-i permitã obþine-
rea de lichiditãþi pentru acoperirea

etapizatã a datoriilor acumulate faþã
de SC “Electrica Furnizare”, se mai
aratã în comunicat.

Remus Vulpescu, ºeful OPSPI,
spune cã acumularea de cãtre
Oltchim a unor datorii uriaºe este o
consecinþã a unei politici manageria-
le greºite, atât la nivelul Oltchim, cât
ºi al furnizorilor.

Domnia sa ne-a declarat: “Proba-
bil cã procesul de privatizare nu va fi
afectat dacã va fi luatã în timp util o
decizie corectã cu privire la manage-
mentul Oltchim în aceastã perioadã,
în acord ºi cu creditorii”.

Constantin Roibu, directorul ge-
neral al companiei, nu a putut fi con-

tactat pentru declaraþii.
“Oltchim” are datorii de peste 150

de milioane de euro cãtre “Electrica”
SA. La începutul anului, “Electrica”
a reziliat contractul de furnizare a
energiei cãtre Oltchim, iar combina-
tul chimic a fost preluat de Electrica
Furnizare, filialã a Electrica.

În februarie, Electrica a obþinut în
instanþã obligarea Oltchim la plata
datoriei de 666,5 milioane lei, însã
decizia a fost anulatã de Tribunal pe
14 mai.

ADINA ARDELEANU

n Enache Jiru, MFP: "Vom emite
obligaþiuni pe pieþele externe
în urmãtoarele douã luni"
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n Remus Borza: „Hidroelectrica va investi
peste 6,5 miliarde de euro pânã în 2025”
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Citiþi, în pagina 11, Oltchim, cea mai

grea privatizare dupã Sidex.

Pensiile private, o pradã tot mai uºoarã
pentru guvernele din Europa de Est

Au trecut doi ani de când guvernul
Ungariei a naþio-
nalizat fondurile
private de pensii în
numele mãsurilor
anticrizã. Nicio au-
toritate europeanã
nu a protestat,
pentru cã scopul
era nobil.

De atunci, traficul s-a aglomerat

pe calea deschisã de Budapesta. În
primul trimestru al anului trecut,
Parlamentul de la Varºovia a aprobat
o nouã lege a pensiilor, prin care s-au
redus contribuþiile cãtre fondurile de
pensii private la 2,3% din salariul
brut, de la 7,3%, în condiþiile creºte-
rii accelerate a poverii sistemului de
asigurãri sociale asupra bugetului ºi
datoriei publice.

Slovacia a venit cu o mãsurã simi-

larã în vara acestui an, prin reduce-
rea contribuþiilor cãtre fondurile pri-
vate de pensii la 4% din salariul brut,
de la 9% anterior.

Dar aceste mãsuri nu vor fi suficien-
te, în condiþiile în care finanþele publice
nu mai pot face faþã recesiunii care se
prefigureazã, iar povara datoriilor pu-
blice, fãcute în numele convergenþei
europene, este tot mai apãsãtoare.

(continuare în pagina 11)

CÃLIN
RECHEA

De ce sã fie bine dacã poa’ sã fie rãu?!
(Bãtãlia pentru „tichia cu mãrgãritare”)

Nu ºtiu dacã d-l Bãsescu înþe-
lege cã soarta îl confruntã,
în ultima

sa instanþã politi-
cã, cu adagiul cu
care ne-a îndatorat
Pittakos, unul din
cei ºapte înþelepþi
a i an t i ch i t ã þ i i :
“Patere quam ipse
fecisti legem” (Su-
portã legea pe care tu însuþi ai fãcut-o).

Presiunile pentru adoptarea con-
diþiei de cvorum ca restricþie con-

venþionalã pentru validarea referen-
dumului - încheiate cu promulgarea
legii în cauzã ºi urmatã de boicotul
pãstorit de d-l Bãsescu - au condus la
un rezultat paradoxal.

Aduse în faþa Curþii Constituþio-
nale spre a fi judecate, rezultatele
referendumului, contestate din
rãrunchi de Putere, de contra-Putere
ºi, mult mai documentat, de formato-
rii de opinie ºi societatea civilã - fie-
care cu argumentele sale – au convo-
cat, temporar, impasul decizional în
conclavul de 9 judecãtori.

Excepþie fãcând comportamentul
august impardonabil al “preºului”
augustin zegrean - un adept confir-
mat al “colonului obedient funcþiei”1

- decizia adoptatã, în primã instanþã
de Curtea Constituþionalã2 (prin
conþinut dãdea impresia c’ar vrea sã
spele multe din pãcatele pentru care
curtea nu poate fi spoveditã3!) nete-
zeºte calea spre decesul politic al
preºedintelui suspendat (în opinia
mea, deja un simplu amãnunt, indi-
ferent de rezoluþia finalã, de dezno-
dãmânt!) ºi are patru consecinþe ex-

traordinare:
1. a deschis calea spre salubriza-

rea politicului ºi va crea suportul

restaurãrii democraþiei asumate,

2. a fãcut loc clarificãrii, printr-o

speþã empiricã (autocraþia de tip

“maradona”) a ceea ce’nseamnã

autocraþia ºi la ce perversiuni politi-

ce se poate preta - empiric - un auto-

crat,

3. a reorganizat explicativ logica

faptologiei politice din 2005 încoace

(înstrãinarea Puterii în raport cu in-

teresele suveranului)

4. a devoalat tri-dimensional -

economic, social ºi politic - rolul

destinat suveranului în autocraþia ce

se dorea instauratã.

Dincolo de faptul cã decizia CCR
pãrea c’ar putea conduce referendu-
mul în graniþele normalitãþii, ea ar
putea hotãrî România – pe fondul ac-
tualizãrii evidenþei populaþiei ºi rec-
tificãrii “de facto” a listelor perma-
nente - sã „facã pasul aºteptat” în
curtea onorabilitãþii ºi moralitãþii po-
litice. De ce?

(continuare în pagina 3)

OPINII

DANIEL
IONESCU

Citiþi, în pagina 16, Angela Merkel vrea

ca Grecia sã rãmânã în zona euro.


