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CRISTINA CHIRIAC, ASOCIAÞIA
NAÞIONALÃ A ANTREPRENORILOR:

“Procesul de privatizare
derulat de statul român

a fost un eºec”

P
rocesul de privatizare deru-
lat pânã acum de cãtre statul
român a fost un eºec, este de
pãrere Cristina Chiriac,

preºedintele Asociaþiei Naþionale a
Antreprenorilor, care a fãcut referire
la cele 7.726 de companii de stat pri-
vatizate: “Dintr-o analizã pe care am
realizat-o, prin procesul de privatiza-
re derulat în perioada 1992-2014,
s-au pierdut aproximativ 2 milioane
de locuri muncã ºi s-au încasat veni-
turi de circa 13 miliarde lei, din valo-
rificarea acestor active. Analizând
din perspectiva încasãrilor la bugetul
de stat comparativ cu veniturile înca-
sate, putem afirma cã, urmare a pro-
cesului de privatizare, la valoarea re-
zidualã a pachetelor de acþiuni
nevândute, sumele obþinute pânã
acum din privatizare, în valoare de
aproximativ 13 miliarde lei, sunt mult
inferioare valorii pachetelor de acþiu-
ni reziduale pe care statul român le
deþine, astãzi, la diverse companii,
care ar ajunge la 90 miliarde lei -
sumã calculatã la valoarea nominalã.
Acest fapt reprezintã un motiv pentru
care putemafirma cu tãrie cã procesul
de privatizare derulat pânã acum de
cãtre statul român a fost un eºec. De

aceea, se impune o strategie eficientã
de valorificare a acestor active, una
din variante fiind valorificarea aces-
tora pe piaþa de capital”.

Statul mai mult îi împiedicã pe an-
treprenorii din þara noastrã, în loc sã
ajute la dezvoltarea lor, susþine Cristi-
na Chiriac.

“Antreprenoriatul, în România, se
bazeazã eminamente pe iniþiativa pri-
vatã. Statul mai mult împiedicã decât
ajutã. Încã nu avem o politicã fiscalã
suficientã care sã ne susþinã”, a preci-
zat domnia sa.

Potrivit doamnei Chiriac, “pânã în
urmã cu zece ani, nu auzisem de ega-
litatea de ºanse”, antreprenoriatul fe-
minin din þara noastrã dezvoltându-se
dupã aderarea þãrii la Uniunea Euro-
peanã. Domnia sa a precizat: “Din
2007, o parte din cei responsabili cu
dezvoltarea politicilor sociale ºi nu
numai au fãcut paºi pentru crearea
locurilor de muncã ºi mai ales pen-
tru dezvoltarea antreprenoriatului
feminin. Astãzi, avem femei antre-
prenor, avem cote în acest segment
etc”. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 3)

Mario Draghi:
“BCE se supune
legii, nu
politicienilor”
l “Suntem
independenþi”, afirmã
oficialul BCE despre
consiliul guvernatorilor
bãncii pe care o
conduce

Banca Centralã Europeanã (BCE)
îºi urmãreºte mandatul ºi îºi apãrã
independenþa, potrivit afirmaþiilor
preºedintelui instituþiei, Mario Dra-
ghi, care a rãspuns, ieri, unor critici
venite din partea mai multor oficiali
germani cu privire la politica
monetarã relaxatã a BCE.

Draghi a spus ieri, într-o conferin-
þã de presã: “Avem mandatul sã asi-
gurãm stabilitatea preþurilor pentru
întreaga zonã euro, nu doar pentru
Germania. Ne supunem legii, nu po-
liticienilor, pentru cã suntem inde-
pendenþi, aºa cum este prevãzut de
lege”.

În ultimele sãptãmâni, mai mulþi
politicieni germani au criticat politi-
ca monetarã ultrarelaxatã adoptatã
de BCE, care, în luna martie, a redus
dobânda de referinþã la zero. Oficia-
lii de la Berlin spun cã aceastã mãsu-
rã îi afecteazã pe germanii care fac
economii. (A.V.)

(continuare în pagina 3)

ANRE:

“Consumatorii vor avea un preþ corect la gaze
doar dacã piaþa va fi liberalizatã”
lHavrileþ: “Este un moment prielnic pentru liberalizarea timpurie a pieþei gazelor”

Consumatorii de gaze vor
plãti un preþ corect ºi nedi-
scriminatoriu doar într-o

piaþã liberã, din acest motiv este de
preferat liberalizarea pieþei gaze-
lor, a declarat, ieri, preºedintele
Autoritãþii Naþionale de Regle-
mentare în Energie (ANRE), Ni-
culae Havrileþ.

“Fiecare operator din piaþã îºi
vede interesul, dar pe piaþã sunt inte-
rese diferite, iar ANRE trebuie sã le
integreze. Astfel cã nu se poate spu-
ne concret dacã piaþa este sau nu pre-

gãtitã pentru liberalizare. Pentru
consumator, cel mai important este
sã aibã un preþ corect ºi nediscrimi-
natoriu, iar preþul corect este atunci
când îl laºi în piaþã. Piaþa îþi spune
care este preþul”, a arãtat Havrileþ, în
cadrul unei dezbateri pe tema
liberalizãrii pieþei.

El a subliniat cã ANRE este obli-
gatã prin lege sã liberalizeze piaþa în
momentul în care preþul gazelor de
pe pieþele internaþionale ajunge la
acelaºi nivel cu cel de import.

ªeful ANRE susþine: “Preþurile pe

pieþele internaþionale au scãzut foar-
te mult ºi continuã sã scadã mai mult
decât preþurile prevãzute în calenda-
rul de liberalizare. Astfel cã este un
moment prielnic pentru liberalizarea
timpurie a pieþei gazelor. Pãrerea
mea este cã, odatã ajunºi la nivelul
de convergenþã a preþurilor, nu se
mai susþine un calendar de liberali-
zare unde existã preþuri mai mari
decât cele de pe piaþã".

C.I.

(continuare în pagina 2)

CONCERTÃRI ÎNAINTE DE AGA DE BILANÞ

Grupurile Erste ºi Bîlteanu, limitate
de ASF

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a limitat
drepturile de vot pentru

douã grupuri de acþionari cu deþineri
peste pragul legal de 5%, înainte de
Adunarea Generalã de bilanþ, re-
spectiv pentru cei concertaþi cu
“Erste Bank” ºi cei despre care pro-
curorii au susþinut cã sunt concertaþi
cu fostul preºedinte SIF1, Dragoº
Bîlteanu.

Potrivit ASF, Erste Bank, fondul
“Business Capital for Romania
Opportunity Fund”, “Romanian
Equity Partners Cooperatif”, Fondul
de Pensii Administrat Privat BCR,
Fondul de Pensii Facultative BCR
Plus, FDI Erste Balanced RON ºi
FDI Erste Equity Romania acþionea-
zã concertat, având împreunã o deþi-
nere cumulatã de 6,3%. Astfel, Au-

toritatea a impus reducerea la 5% a
drepturilor de vot pentru aceºtia, în
cadrul AGA programatã pentru luni

ºi i-a obligat sã revinã sub pragul
legal de deþinere în termen de trei
luni.

Anterior, Fondul “Business Capi-
tal for Romania Opportunity Fund”,
deþinut de Erste Bank ºi Florin Pogo-
naru, ºi fondul de pensii NN au cerut
conducerii SIF1 completarea ordinii
de zi a Adunãrii Generale, cu propu-
nerea distribuirii unor dividende, în
cuantum de 80% din profitul pe anul
trecut, adicã 0,1098 lei/acþiune.

Conducerea SIF1 Banat-Criºana
propusese acþionarilor repartizarea
profitului net de anul trecut, în sumã
de 75.324.568 lei, la rezultatul re-
portat ºi folosirea banilor pentru un
program de rãscumpãrare de acþiuni.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

LA O ÎNTÂLNIRE DEDICATÃ EDUCAÞIEI
FINANCIARE

Elevi de clasa a XI-a i-au pus
la punct pe bancheri

l Întrebãrile tinerilor, însoþite de aplauze din
partea colegilor lor: “De ce cetãþenii nu pot fi
cãmãtari, iar banca face cãmãtãrie legalã? De ce
ar trebui sã avem încredere în bãnci, când foarte
mulþi oameni ºi-au pierdut casele din cauza
dumneavoastrã?”

Bancherii au fost loviþi, ieri, cu
întrebãri dure adresate de câþiva elevi
de clasa a XI-a, în cadrul unei întâlniri
dedicate educaþiei financiare.

În loc sã se lase “educaþi”, tinerii
mai mici de 18 ani i-au pus la colþ pe
bancherii din salã, dupã cum relatea-
zã Digi24.

Elevii de clasa a XI-a au fost cu-
rioºi sã afle ce fac bãncile cu banii

din comisioane ºi de ce sunt taxaþi ºi
la bancomate. De asemenea, au
întrebat ce efecte va avea Legea dãrii
în platã ºi de ce restanþierii sunt
evacuaþi din case.

Una dintre întrebãrile rãsunãtoare
a fost de ce cetãþenii nu pot fi cãmã-
tari, “iar banca face cãmãtãrie lega-
lã?”. (A.R.)

(continuare în pagina 3)
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