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Americanii îºi
dezvoltã afaceri
în Rusia

Gigantul rus petrolier Rosneft ºi
grupul american ExxonMobil îºi
întãresc relaþiile de afaceri pe terito-
riul rus deºi SUAºi UE au impus san-
cþiuni Rusiei.

Ieri, cei doi giganþi au anunþat cã
încep explorãrile în perimetrele petro-
liere Anisinsko-Novosibirsk ºi
Ust-Oleneksky din zona Mãrii Laptev
Sea, relateazã Itar-Tass. Prospectãrile
seismice 2D sunt aºteptate sã furnize-
ze date extinse asupra rezervelor de
þiþei ºigazeºipentruomaibunãpregã-
tire a forajelor. Aria de explorare pen-
tru care Rosneft are licenþã este de
205.000 km, conform sursei citate.

Exxon pare sã fie un partener de nã-
dejde al ruºilor întrucât a început ne-
stingheritã forajul în zona arcticã rusã,
tot în cooperare cu Rosneft, la începu-
tul lunii august.

Potrivit Huffington Post, deºi san-
cþiunile nu vizeazã proiecte comune
SUA-Rusia, acestea au ca þintã bloca-
rea accesului la finanþare ºi la tehnolo-
gia modernã pentru Rosneft, apreciazã
sursa citatã.

Putin oferã Chinei o
participaþie la al doilea mare
proiect de exploatare a
petrolului, condus de Rosneft

Rusia este dispusã sã vândã Chi-
nei o participaþie de pânã la 49% în al
doilea cel mai mare proiect de explo-
atare a petrolului din þarã, condus de
Rosneft, preºedintele rus Vladimir
Putin subliniind cã doreºte sã cola-
boreze cu “prietenii” din China, rela-
teazã Bloomberg. (A.Z.)
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FINANÞELE AU TRIMIS SINTEZA PRIVIND IMPACTUL REDUCERII CAS DOAR CÃTRE SAR

Ioana Petrescu pare cã reacþioneazã
doar la ameninþãri

Ministrul Finanþelor Publice
Ioana Petrescu a transmis
Societãþii Academice din

România (SAR) o “sintezã privind
impactul macroeconomic ºi bugetar
al reducerii CAS cu 5 pp”.

Deºi acest document a fost solici-
tat în numeroase ocazii atât de cãtre
mediul de afaceri, dar ºi de presã ºi
chiar de Fondul Monetar Internaþio-
nal ºi de ºeful statului, doar SAR a
reuºit sã-l obþinã, dupã ce a amenin-
þat cã va ataca în instanþã eventuala
secretizare a studiului de impact pri-
vind diminuarea CAS.

Referitor la acest lucru, reprezen-
tanþii SAR subliniazã, într-un comu-
nicat: “Reamintim cã SAR a solici-
tat, printr-o cerere pe Legea 544,

acest studiu în momentul în care
doamna Ioana Petrescu a declarat cã
existã, dar nu e public. SAR a mai
anunþat intenþia de a ataca în instanþã
eventuala secretizare a acestuia. Do-
cumentul nu a fost însã secretizat ºi
la baza acestei confuzii stã concepþia
despre Legea 544 a juriºtilor de la Fi-
nanþe, care au transmis preºedintelui
SAR o scrisoare nesemnatã în care
se precizeazã cã în lucrãrile de anali-
zã ºi evaluare preliminarã a impactu-
lui noilor reglementãri sunt lucrãri

curente ºi nu documente oficiale de
politici publice, ca atare nu ar exista
obligaþia publicãrii lor”.

Preºedintele SAR Alina Mun-
giu-Pippidi susþine cã argumentaþia
Finanþelor nu stã în picioare: “Legea
24/2000 nu face vorbire despre legi
organice sau neorganice referitor la
studiul de impact, ci precizeazã cã
asemenea studii trebuie fãcute la ori-
ce lege de complexitate deosebitã ºi
unde existã un impact bugetar. Dacã
acesta existã, nu poate fi secretizat, ºi

nici dacã îl clasificau conform legii,
tot nu ar fi rezistat la tribunal secreti-
zarea, doar dacã era vorba de si-
guranþã naþionalã. Deºi au pierdut
atâtea procese sub toate guvernele,
juriºtii statului nu pricep cã tot ce nu
e secretizat e public, inclusiv emai-
lurile pe care le schimbã între ei,
dacã sunt pe teme de serviciu ºi pe
emailul oficial”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Miºu Negriþoiu vrea o nouã
lege a pieþei de capital
l Voluntarii care au renunþat la post au luat în medie 22.600 de euro
l Salariul preºedintelui ASF - 8.000 de euro

Preºedintele Autoritãþii de Su-
praveghere Financiarã (ASF)
Miºu Negriþoiu considerã cã

trebuie fãcutã o nouã lege a pieþei de
capital, în condiþiile în care, anul
trecut, ASF a lucrat la o serie de
amendamente la Ordonanþa de
Urgenþã 32/2012, depuse la Parla-
ment, în decembrie 2013.

Acelea nu mai sunt bune, însã, în
opinia domnului Negriþoiu: “Amen-
damentele conduc la schimbarea
completã a legii ºi nu mai seamãnã
nimic cu nimic, trebuie sã facem o
nouã lege”.

Principalele modificãri la OUG 32,
propuse anul trecut, erau reducerea
cvorumurilor pentru Adunãrile Ge-
nerale Extraordinare ale SIF-urilor, în
conformitate cu legea societãþilor co-
merciale, creºterea pragului limitã de
deþinere la operatorii de piaþã - Bursa
de Valori Bucureºti ºi Sibex - la 20%,

înfiinþarea Contrapãrþii Centrale, in-
stituþie cerutã la nivel european pen-
tru decontarea derivatelor.

Autoritatea vrea sã
economiseascã 70 de
milioane de lei, în doi ani,
din scãderile salariale

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) pare o instituþie de
pe altã planetã.

Dupãceadevenit celebrãpentrusa-
lariile gigantice ºi angajãrile pe criterii
politice,metodade restructuraregãsitã
sub conducerea noului preºedinte
Miºu Negriþoiu a fost acordarea unor
compensaþii echivalente cu 12 salarii
pentru plecãrile voluntare.

Astfel, pentru cei 91 de angajaþi
care pãrãsesc instituþia, Autoritatea a
scos din conturi 13,29 milioane de lei,
plãtind suma netã de 9,26 milioane de
lei, adicã, în medie, 22.600 de euro/
salariat. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 5)

ÎN PREAJMA ALEGERILOR PREZIDENÞIALE

Plouã cu ajutoare de stat
pentru energie,
transporturi ºi siderurgie

Autoritãþile intenþioneazã sã
modifice actuala schemã de
ajutoare de stat permise de

Uniunea Europeanã astfel încât sã
sprijine cu 600 de milioane de euro
sectorul siderurgic, sectorul cãrbu-
nelui, sectorul construcþiilor navale,
cel al fibrelor sintetice, transporturi-
lor ºi al infrastructurii conexe, dar ºi
sectorul producerii ºi distribuþiei de
energie ºi al infrastructurii aferente.

Ministerul Finanþelor a propus
modificarea Hotãrârii Guvernului
privind instituirea schemei de ajutor
de stat care sprijinã investiþiile în ur-
mãtorii ºase ani, bugetul maxim
anual fiind de aproximativ 100 mi-
lioane de euro, potrivit documente-
lor postate pe site-ul instituþiei.

Perioada de derulare a schemei
este 2014-2020 pentru emiterea de
acorduri pentru finanþare, respectiv
2015-2025 pentru plata ajutorului de
stat. Ajutorul de stat se acordã între-
prinderilor, sub formã de sume ne-
rambursabile, în raport de cheltuieli-
le eligibile ºi în limita intensitãþii
maxim admisibile conform hãrþii
ajutoarelor regionale pentru
România, valabilã în perioada
2014-2020, se mai aratã în docu-
mentul citat.

Numãrul total estimat al întreprin-
derilor care urmeazã sã beneficieze
de ajutor de stat în baza schemei pro-
puse este de 2.000.

Ajutorul este acordat dacã investi-
þiile conduc la crearea, pentru fiecare
locaþie a realizãrii respectivului
obiectiv, a cel puþin 10 locuri de

muncã dintre care minimum 3 locuri
de muncã pentru lucrãtori defavori-
zaþi. Mãsurile propuse vizeazã
înfiinþarea unei unitãþi noi, extinde-
rea capacitãþii unei unitãþi existente,
diversificarea producþiei ºi schimba-
rea fundamentalã în procesul gene-
ral de producþie prin introducerea de
noi tehnologii de producþie în
amplasamentul existent sau dotarea
cu echipamente sau instalaþii înalt
tehnologizate.

Reprezentanþii Ministerului Fi-
nanþelor precizeazã, în nota de fun-
damentare a proiectului legislativ cã
schema de ajutor de stat este excep-
tatã de la obligaþia notificãrii în ve-
derea obþinerii Deciziei de aprobare
din partea Comisiei Europene ºi cã
deþin avizul Consiliului Concurenþei
pentru acest proiect.

ANA ZIDARU

DE FRICA UNOR NOI CAZURI
DUMBRÃVEANU,

Se pregãtesc noi interdicþii
pentru angajaþii ANRE

Departamentul pentru Energie a
anunþat cã propune modificarea Legii
160/2012 privind organizarea ºi
funcþionarea ANRE (reglementato-
rul pieþei de energie), astfel încât in-
stituþia sã câºtige în credibilitate. Sur-
se apropiate situaþiei ne-au declarat cã
vizat este capitolul compatibilitãþii
angajaþilor ANRE, care ar urma sã fie
„întãrit” astfel încât sã nu
mai poatã apãrea cazuri
precum cel al vicepreºedin-
telui Autoritãþii, Claudiu Dumbrãvea-
nu, acuzat de luare de mitã.

Astfel, ar urma sã fie introduse în
lege noi interdicþii pentru toþi anga-
jaþii ANRE, conform surselor citate.
„Aceºtia ºi/sau rudele lor nu trebuie
sã deþinã firme sau acþiuni la firme
care sã aibã relaþii contractuale cu
companiile din sectorul energetic.
Este suficient sã vândã copiatoare
unei companii energetice ca sã se de-
clare starea de incompatibilitate”,
mai afirmã sursele noastre.

Procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA) au dispus, la
începutul lunii august, trimiterea în
judecatã, sub control judiciar, a lui
Claudiu Dumbrãveanu - vice-
preºedinte în cadrul ANRE - pentru
sãvârºirea infracþiunii de luare de
mitã; a lui Gheorghe Ciubotaru - aso-
ciat la SC Electro-Alfa International -

pentru complicitate la
sãvârºirea infracþiunii de
luare de mitã ºi a lui Florin

Gugu - director ENEL pentru
sãvârºirea infracþiunii de dare de
mitã.

Claudiu Dumbrãveanu a fost di-
rector de divizie la Electro Alfa
International Botoºani, producãtor
de echipamente electrice ºi a fost
susþinut de PSD la numirea sa în
funcþie. Conducerea ANRE este
aleasã prin vot în Parlament.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

“Europa în mare impas.
Ce poate face România?”

(Interviu cu domnul Daniel Dãianu, profesor universitar la SNSPA, membru ales al CA al BNR,
fost ministru de finanþe ºi membru al Academiei Române)

Reporter: Economia a intrat în
recesiune, dupã ce douã trimestre
consecutive au înregistrat contracþie
economicã. Cum credeþi cã va evo-
lua economia în urmãtoarele luni, în
condiþiile unui an agricol mai slab,
scãderii investiþiilor, reducerii ex-
porturilor ºi traversând perioada ale-
gerilor prezidenþiale?

Daniel Dãianu: Economia va ter-
mina, probabil, 2014 cu o creºtere
realã a PIB-ului de peste 2%. Anul
2013 a ridicat ºtacheta în mod con-
junctural, fiindcã recolta a fost ex-
cepþionalã. Dacã nivelul cheltuieli-
lor publice pe primul semestru ar fi
fost conform programãrii, cererea
agregatã ºi dinamica economiei ar fi
fost mai bine susþinute. În numeroa-
se þãri din Uniune, cererea de credite
este limitatã ºi, adesea, parcã nesen-
zitivã la scãderea dobânzilor. Deci
nu avem de-a face numai cu un
credit-crunch(prãbuºireacreditãrii) în
explicarea recesiunii. Peste tot în Eu-
ropa, companii ºi gospodãrii încearcã
sã îºi repare bilanþuri dupã ani de
îndatorare excesivã. Fiindcã nu au
putere sã se dezvolte, mediul fiind
potrivnic, asanarea se face deseori
prin reducere de activitãþi, renunþare
la active. Aceastã conduitã în afaceri
fiind rãspânditã, relansarea econo-
micã în Europa întârzie – este ceea
ce Richard Koo a numit “balan-
ce-sheet recession” pornind de la ex-

perienþa Japoniei, cu pletora de cre-
dite neperformante de acum mai
bine de douã decenii. De aceea, poli-
tici monetare relaxate au eficacitate
mult redusã operând “capcana lichi-
ditãþii”.

Revenind la situaþia din România,
ar fi bine ca în lunile ce au rãmas sã
fie consemnatã o învigorare a chel-
tuielilor publice, mai ales cã execuþia
bugetarã aratã un deficit de sub 0,1%
din PIB la 7 luni. Existã spaþiu fiscal

important ºi ar fi bine ca el sã fie uti-
lizat mai ales pe filiera investiþiilor
publice, care ar antrena ºi investiþii
private, în mod direct ºi indirect. O
absorbþie de fonduri europene mai
intensã mãreºte ºansele ieºirii din re-
cesiunea tehnicã. Ar ajuta mai multe
investiþii productive în general.

Contextul extern include criza ge-
opoliticã ºi de securitate, ipostaziatã
de conflictul militar din Ucraina, con-
fruntarea cu Federaþia Rusã; situaþia
este extrem de gravã. Riscurile geo-
politice ºi de securitate sunt foarte
mari. Caruselul sancþiunilor îºi spune
cuvântul ºi la impactul direct ºi sever
asupra afacerilor din diverse þãri din
UE se adaugã influenþa asupra “senti-
mentului pieþelor”, stãrii de spirit ge-
nerale. De notat dinamica unor indi-
catori care încearcã sã mãsoare “cli-
matul”. Perspectiva de creºtere din
zona euro este mai rea decât acum
câteva luni ºi lucrurile se pot deteriora
în continuare. România depinde
covârºitor de economia UE ºi, oricât
am încerca sã folosim la maximum
pistoane interne, o înrãutãþire a con-
textului extern poate anula în largã
mãsurã eforturile; nu zic cã ar fi ca ºi
cum ne-am “trage de cozondraci”,
dar amtura în gol în anumite privinþe.

A consemnat

ANCUÞA STANCIU
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ENERGIE

Daniel Dãianu: “Ar fi bine ca în lunile ce au rãmas sã fie

consemnatã o învigorare a cheltuielilor publice în þara noastrã”.

“Amendamentele conduc la
schimbarea completã a legii
ºi nu mai seamãnã nimic cu
nimic, trebuie sã facem o
nouã lege”, potrivit lui
Miºu Negriþoiu.


