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DOLAR = 3,3222 RON

Chinezii analizeazã Palada îºi cere scuze
discret activele Enel
la o uºã încuiatã
din România
O

l ªi Electrica SA s-ar fi decis sã se uite la datele fostei sale filiale Muntenia Sud

C

hinezii le-ar fi solicitat
oficialilor Enel acces la
camera de date ale activelor grupului italian din
România, susþin surse apropiate situaþiei. La fel ar fi fãcut ºi Electrica
SA pentru societãþile Enel rezultate
în urma privatizãrii fostei
sale filiale Muntenia Sud,
mai afirmã sursele noastre.
Conform contractului de privatizare, statul român are
drept de preempþiune pentru
achiziþia pachetelor majoritare de acþiuni deþinute de Enel
la entitãþile care au luat
naºtere din Electrica Muntenia Sud.
Italienii au scos, recent, la
vânzare firmele de distribuþie
ºi furnizare a electricitãþii din
þara noastrã, pe care le-au
dobândit în urma privatizãrii
Electrica Dobrogea, Electrica Banat ºi Electrica Muntenia Sud.
Întrebaþi dacã au primit,
pânã acum, oferte concrete
de preluare a societãþilor din România, reprezentanþii grupului Enel
Italia ne-au transmis: „Nu oferim detalii din procesul de vânzare ºi nu divulgãm numele potenþialilor ofertanþi. Procesul de vânzare este în derulare. Nu existã un termen limitã
pentru primirea ofertelor, deºi con-

Lira revine pe
scãdere, influenþatã
de evoluþia inflaþiei
Lira sterlinã s-a depreciat ieri, pe
pieþele externe, raportat la dolar,
atingând cursul minim al ultimelor
patru luni, dupã apariþia informaþiei
potrivit cãreia inflaþia din Marea Britanie a încetinit peste aºteptãri în
luna iulie. Datã fiind aceastã evoluþie, investitorii considerã cã Banca
Angliei va amâna majorarea
dobânzilor.
Lira a coborât cu 0,6% la ora
10:10, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,6625 dolari. Cursul
este cel mai redus din 8 aprilie pânã
în prezent.
Biroul Naþional de Statisticã de la
Londra a informat cã preþurile de
consum din Marea Britanie au sporit
cu 1,6% în iulie, în ritm anual, dupã
un avans de 1,9% consemnat în iunie. Economiºtii preconizau o
inflaþie de 1,8%.
Analiºtii subliniazã cã Banca
Angliei este o bancã centralã care
þinteºte inflaþia, iar acest indicator
are o evoluþie mai slabã decât era
aºteptat. În condiþiile date, spun specialiºtii, dinamica lirei va fi influenþatã în mod negativ zilele viitoare.
Amintim cã, luni, lira sterlinã s-a
apreciat, raportat la dolar, dupã ce
guvernatorul Bãncii Angliei, Mark
Carney, a declarat cã oficialii instituþiei ar putea decide majorarea
dobânzilor înainte sã aibã loc creºterea salariilor. Dobânda Bãncii
Angliei se aflã la nivelul minim record de 0,5%, care a rãmas
nemodificat din martie 2009.
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ducerea grupului a anunþat cã se
aºteaptã ca, pânã la finele acestui an,
sã primeascã 4,4 miliarde euro pe activele scoase la vânzare în România
ºi Slovacia”.
În piaþã, unii dau ca sigurã achiziþia activelor Enel România de cãtre

chinezi, afirmând cã sunt slabe ºanse
ca statul sã-ºi permitã sã preia pachetul majoritar de la Muntenia Sud.
Aceºtia considerã cã reþeaua noastrã
de distribuþie va beneficia din plin de
generosul capital chinez.
Alþii susþin cã sunt slabe ºanse ca
Europa ºi statul român sã accepte o

intrare masivã de capital chinez în
domeniul energetic, care ar presupune nu numai importuri de echipamente chinezeºti, ci ºi de foarte multã forþã de muncã. „Nu se ºtie care
este modelul lor de afaceri în domeniu, chiar dacã vorbim de o activitate
reglementatã. Astfel, existã
un mare risc în calitatea viitoare a serviciilor de distribuþie
ºi furnizare a electricitãþii”,
spun sursele menþionate, care
nu exclud posibilitatea ca statul sã reuºeascã sã „rãscumpere” Muntenia Sud pe o
sumã rezonabilã.
Surse apropiate situaþiei
ne-au declarat cã reprezentanþii companiei chineze interesate de activele Enel
România ar fi pus întrebãri
legate de contractele de concesiune a distribuþiei de electricitate, care nu au fost publicate ca atare în Monitorul
Oficial, dar ºi despre posibilitatea modificãrii tarifelor de
distribuþie, pe fondul presiunii consumatorilor din ultima perioadã ºi þinând cont cã analizele europene ar indica faptul cã avem printre
cele mai ridicate tarife de reþea din
aceastã zonã a Europei.
ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 14)

victorie rãsunãtoare a
înregistrat breasla ziariºtilor în disputa cu Mirel Palada, purtãtorul de
cuvânt al Guvernului, care, sub presiunea premierului Victor Ponta, în
urma unei scrisori
primite de la Clubul
Român de Presã
(CRP), ºi-a cerut
scuze pentru pamfletul postat pe pagina
personalã Facebook,
MAKE
în care îi persifla acid
pe ziariºtii “obiectivi, deci anti-guvernamentali” (dupã cum s-a exprimat acolo).
Sunt ziarist ºi-mi place ca ziariºtii
sã fie victorioºi.
Ziariºtii.
N-am mai auzit nimic de Clubul
Român de Presã (CRP), de o sutã de
ani.
Mai existã?
Nu ºtiu.
Site-ul internet al CRP este “în
construcþie” (adicã, nu funcþioneazã), iar Clubul n-am auzit sã se mai fi
manifestat în vreun fel, de la admiterea forþatã a firmelor lui Adrian
Sârbu, în calitate de “membru fondator”, scop pentru care Cristian Tudor
Popescu a siluit Statutul organizaþiei, la care, pe atunci (prin 2001), era
preºedinte.
Ulterior, ”Gândul” (cu dificultãþi
financiare) al lui Cristian Tudor Popescu a devenit organ de presã al lui
Adrian Sârbu (cu surle ºi fanfare, s-a
transformat în “portal” pe internet,
pierzându-ºi corpul fizic de publica-

þie tipãritã), iar Indira Crasnea, o ziaristã de la “Mediafax”-ul lui Adrian
Sârbu, l-a substituit pe Cristian Tudor Popescu la preºedinþia Clubului.
De atunci, Clubul Român de Presã, dintr-o organizaþie de frunte a
breslei ziariºtilor, a devenit nimeni.
Cel puþin, eu unul nu ºtiu sã mai
fie cineva.
Citesc scrisoarea trimisã de Clubul Român de Presã premierului
Victor Ponta:
“Libertatea de exprimare este un
drept constituþional ºi fundamentul
filosofiei profesiei de jurnalist, dar ºi
al funcþionãrii civilizate a societãþii,
iar folosirea sa iresponsabilã poate

împinge spre situaþii critice.”
Mã întreb ce poate sã însemne
“fundamentul filosofiei profesiei de
jurnalist”?
Cred cã nimic.
Cred cã este o aglomerare de vorbe “radicale”, pe care autorii scrisorii le deverseazã, fãrã nici o cugetare
anterioarã, în absenþa definirii noþiunii de “jurnalist”, în absenþa sensibilitãþii la alãturarea celor douã noþiuni
“profesie” ºi “jurnalist”, fãrã nici o
idee despre “filosofia jurnalismului”
ºi cu atât mai puþin, despre ceea ce
înseamnã “fundamentul unei filosofii”.
Nu mã apuc, acum, sã þin un curs
de filosofia jurnalismului; mã limitez sã observ, doar, cã libertatea de
exprimare nu are nici o legãturã cu
“fundamentul filosofiei profesiei de
jurnalist”, ci este un scop, pentru
care breasla ziariºtilor din toatã lumea luptã neîncetat.
Vorba lui Palada: “pufoºilor”!
În absenþa site-ului CRP, am avut
curiozitatea sã examinez ce se aflã
scris pe Wikipedia, despre CRP:
“Prin activitãþile desfãºurate,
CRP îºi desfãºoarã activitatea în
vederea realizãrii unor activitãþi
pentru a promova profesionalismul,
valorile morale ale jurnalismului ºi
rãspunderea socialã a celor care activeazã în acest domeniu”.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Clubul_Rom%C3%A2n_de_Pres%C4
%83#cite_note-1
Sublinierile îmi aparþin.
(continuare în pagina 11)

BVB - ULTIMA SUTÃ DE METRI;
Separarea conturilor de tranzacþionare LA
LA FINANÞE – STADIU INCIPIENT
ºi post-tranzacþionare are avizul ASF Enache Jiru: ”Emisiunea

A

utoritatea de Supraveghere
Financiarã a anunþat, ieri,
cã a aprobat modificarea
Codului Bursei de Valori Bucureºti
ºi a Depozitarului Central, astfel cã
a asigurat premisele legale necesare
derulãrii procesului de separare a
conturilor de tranzacþionare de cele
de custodie ºi decontare, condiþie
pentru trecerea la statutul de piaþã
emergentã.
Despre acest proces se discutã de
câþiva ani ºi se pare cã, la nivelul
executivilor din BVB ºi Depozitarul
Central, se fac presiuni pentru grãbirea sa, dar ºi a scãderii ciclului de decontare de la 3 la 2 zile (de la T+3, la
T+2), conform regulamentului european privind Depozitarii Centrali.
Se pare cã Ludwik Sobolewski,
CEO-ul BVB, ºi Adriana Tãnãsoiu,
directorul general al DC, ar fi agreat
ca trecerea la un ciclu de decontare
mai mic sã înceapã pe 6 octombrie,
însã aceastã decizie nu ar avea ºi
aprobãrile boardurilor celor douã instituþii. Se pare cã aceastã datã a fost
convenitã la nivel european.

ASF face figuri de marketing
cu proiectul STEAM
Noua gãselniþã a ASF este proiectul
STEAM, pentru promovarea pieþei de
capital la statutul de piaþã emergentã,
în termen de doi ani.
Deºi a fost aprobat pe 6 august, ASF
a fãcut public proiectul printr-un
comunicat transmis pe 13 august.
Atât i-a luat lui Miºu Negriþoiu sã îºi
conceapã declaraþia din comunicatul
de presã: “STEAM aºa cum sugereazã ºi acronimul, aratã cã ASF s-a angajat cu energie, putere, fermitate ºi entuziasm în obþinerea statutului de piaþã emergentã pentru piaþa de capital
din România”.

(continuare în pagina 14)
Unele voci considerã cã piaþa nu
ar fi pregãtitã pentru aceste mãsuri
atât de curând ºi cã implementarea
lor ar putea însemna înmulþirea incidentelor de decontare în piaþã.
Potrivit ASF, printre avantajele
separãrii sistemelor de tranzacþionare ºi post-tranzacþionare (decontare)
se numãrã: simplificarea procesului
de tranzacþionare pentru clienþii

agenþilor custode; creºterea vitezei
de execuþie a instrucþiunilor în sistemele BVB ºi Depozitarului Central
ºi sporirea capacitãþii de procesare a
ambelor sisteme; condiþii pentru
listarea mai multor instrumente cu
regim de cotare intensivã.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 14)

de obligaþiuni pentru populaþie
se aflã la stadiul de intenþie”

N

imic nu este bãtut în cuie pri- populaþie face parte din strategia
vind emisiunea de titluri de noastrã (n.r. a Ministerului Finanþestat pentru populaþie, prin lor Publice), prin care dorim lãrgirea
Bursa de Valori Bucureºti, deºi Lucian pieþelor. Înca nu s-a fixat o datã siguAnghel, preºedintele BVB spunea cã rã (n.r. pentru emisunea titlurilor),
discuþiile pe care le poartã cu Ministe- însã este posibil anul acesta”.
Enache Jiru a adãugat cã încã nu au
rul Finanþelor ºi Autoritatea de Suprafost puse la punct toate daveghere Financiarã sunt pe
ultima sutã de metri.
BURSA tele tehnice cu privire la
obligaþiuni, MFP fiind însã
Cu toate cã au existat
semnale din partea MFPcã statul ar pu- în discuþii cu BVB.
tea sã se împrumute direct de la cetãþe“Noi suntem pregãtiþi oricând”,
ni, în toamnã, la zece ani dupã ce a sto- ne-a spus domnul Jiru.
Bursa de Valori Bucureºti a decis,
pat aceastã formã de finanþare, se pare
cã lucrurile sunt încã la nivel de inten- recent, sã nu perceapã comisioane
þie, datele oficiale nefiind încã stabilite. pentru operaþiunile derulate pe piaþa
“Emisiunea de obligaþiuni se aflã primarã a titlurilor de stat, astfel încât
la stadiul de intenþie, neexistând date nici vânzãtorul (MFP), nici cumpãrãoficiale cu privire la ea”, ne-a spus torul nu vor plãti costuri de tranzacþioEnache Jiru, secretar de sta în Mi- nare, potrivit unui comunicat al BVB.
nisterul Finanþelor.
GABRIELA MÃRÃCINEANU
Domnia sa ne-a mai precizat:
(continuare în pagina 14)
”Emisiunea de obligaþiuni pentru

Dinu Patriciu,
sentinþa cea mai asprã
l Controversatul om de afaceri a încetat din viaþã, ieri, la Londra
l Moºtenitorii ar putea plãti daune în dosarul Rompetrol
Omul de afaceri Dinu Patriciu
(64 ani) a decedat, ieri, într-o clinicã londonezã, dupã o lungã suferinþã provocatã de o boalã necruþãtoare. Potrivit unui comunicat remis de membrii familiei, Dinu Patriciu “a murit în urma unei infecþii
pulmonare, pentru care fusese spitalizat în ultimele zile”. Totodatã,
funeraliile lui Dinu Patriciu “vor

avea loc în cercul restrâns al familiei”. “Pe aceastã cale, familia face
un apel îndoliat la respectarea dorinþei defunctului, ca ultimul sãu
drum sã ocoleascã neînþelegerile,
lipsa de decenþã ºi agresivitatea de
care acesta a avut prea mult parte în
ultimii ani de viaþã ºi suferinþã”,
mai specificã familia fostului om
de afaceri.

Dinu Patriciu a fost unul dintre
cei mai controversaþi oameni de
afaceri ºi moguli media din þara
noastrã, fiind desemnat, în anul
2007, drept cel mai bogat român, cu
o avere estimatã, la data respectivã,
de peste 3 miliarde de euro.
Citiþi mai multe informaþii
în paginile 4 ºi 5.

