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Relaþiile franco-române:
spre o nouã erã ?

L
a aceastã aniversare a Revolu-
þiei Franceze ºi în acest an în
care sãrbãtorim 140 de ani de
la stabilirea relaþiilor diploma-
tice între Franþa ºi România, în
pofida unei ambianþe foarte

sumbre, marcatã de pandemia de
COVID-19 ºi de criza economicã gra-
vã care afecteazã þãrile noastre, Franþa
ºi România au, în cadrul Uniunii Euro-
pene ºi pe plan bilateral, mize comune

importante ºi provocãri cãrora trebuie
sã le facã faþã împreunã.

De la aderarea la Uniunea Europea-
nã în 2007, România a înregistrat un
progres considerabil în ceea ce pri-
veºte convergenþa, ºi din 2013 înregi-
streazã o creºtere dinamicã, ajunsã la
4,1% în 2019. PIB-ul pe cap de locui-
tor a crescut astfel de la 39% din media
UE în 2006, la 69% în 2019. O astfel
de creºtere oferã credibilitate voinþei

autoritãþilor române de a reduce în
continuare acest decalaj, astfel încât
PIB-ul pe cap de locuitor sã ajungã la
87,5% din media europeanã în urmã-
torii 10 ani.

În aceastã perioadã, relaþiile noastre
bilaterale deja bogate s-au aprofundat.
Franþa este, astãzi, cel de-al ºaselea cel
mai mare investitor din România, cu
un stoc de investiþii directe în valoare
de 4,9 miliarde de euro (23,8 miliarde

de lei). Prezenþa francezã se regãseºte
în toate sectoarele, cu peste 2.800 de
companii cu capital predominant fran-
cez, generând peste 120.000 de locuri
de muncã directe.

MICHOLE RAMIS,
Ambasadoarea Franþei în România

(continuare în pagina 9)

“Investiþiile strãine - o ºansã de
modernizare pentru România”
(Interviu cu Tãnase Stamule, Consilier pe probleme economice al
Primului Ministru)

Reporter: Ce oportunitãþi au inve-
stitorii strãini sã îºi dezvolte afaceri în
þara noastrã?

Tãnase Stamule: Prin dimensiuni-
le pieþei interne, proximitatea faþã de
alte pieþe-þintã, calificarea mâinii de
lucru în anumite sectoare sau calitatea
de membru al UE ºi NATO, România

este o destinaþie relevantã pentru inves-
tiþii strãine. Fiscalitatea atractivã –
cota unicã rãmâne un atu al þãrii noas-
tre – este iarãºi un argument în plus
pentru companiile care doresc sã inves-
teascã.

E.O.
(continuare în pagina 10)

Investiþiile strãine reprezintã o ºansã de modernizare pen-
tru România, care nu deþine nici capitalul, nici
know-how-ul necesare pentru dezvoltarea economiei mo-
derne, dominatã de tehnologie ºi inteligenþã artificialã,
specifice celei de-a patra revoluþii industriale, este de pãre-
re Tãnase Stamule, Consilier pe probleme economice al Pri-
mului Ministru. Oficialul ne-a spus, într-un scurt interiu, cã
investiþiile strãine au potenþialul de a crea ecosisteme de
furnizori locali. ”Anul trecut, volumul investiþiilor strãine a
ajuns la 5,3 miliarde de euro, al doilea cel mai ridicat nivel
dupã intrarea României în UE, ºi am convingerea cã, într-un
perimetru economic constant, din care efectele actualei
crize sanitare vor dispãrea, sã sperãm, cât mai repede, ten-
dinþa se va menþine pe termen mediu, permiþând Rom-
âniei sã grãbeascã ritmul de atingere a convergenþei cu þã-
rile dezvoltate ale UE”, a conchis domnia sa.

FRANCOIS COSTE, PREªEDINTELE CCIFER:

„Criza nu anuleazã atuurile pe
care þara noastrã le are în
atragerea investiþiilor strãine”
l Franþa se menþine de mulþi ani în topul principalilor investitori în þara
noastrã, fiind, în 2019, cel de-al ºaselea investitor strãin direct la noi

Actuala crizã nu anuleazã atuurile
pe care þara noastrã le are în atragerea
investiþiilor strãine, este de pãrere
Francois Coste, preºedintele Camerei
Franceze de Comerþ ºi Industrie în

România (CCIFER).
În opinia conducerii CCIFER, exis-

tã cinci provocãri principale pe care
investitorii francezi se strãduiesc sã le
depãºeascã: necesitatea modernizãrii
infrastructurilor, o mai bunã predicti-
bilitate ºi stabilitate normativã, de-bi-
rocratizarea relaþiilor de afaceri cu or-
ganismele de stat, reducerea deficitu-
lui de pe piaþa muncii ºi ancorarea eu-
ropeanã care trebuie consolidatã, UE
fiind pentru România o sursã esenþialã
nu doar de finanþare, ci ºi de stabilitate.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 10)

OMUL S(F)MINTEªTE LOCUL

Trenul conspiraþiilor
Oamenii circulã, în ciuda pande-

miei, la fel ºi ideile lor. ”Trenul Inter
Regio în direcþia Titu - Piteºti - Craio-
va va fi garat ºi va pleca de la linia 11”.
Douã vagoane mari ºi late sunt
luate cu asalt de cei câþiva cãlã-
tori, care simt nevoia sã se
îmbulzeascã pe douã uºi ºi sã
ajungã cât mai repede în tren.
Pânã la plecare mai sunt 20 de
minute, aºa cã dupã îmbulzeala
de salut, oamenii încep sã co-
boare, ca sã fumeze, sã ”caºte
gura” la alþi cãlãtori sau sã se dezmor-
þeascã preventiv, înainte de drum.

Cu un minut înainte de plecare ace-
eaºi îmbulzealã la uºi, fiind tot mai clar
cã oamenii au un ”dinte” împotriva di-
stanþãrii sociale ºi vor sã o persifleze
suflându-ºi în nas unul altuia. De la de-
butul crizei sanitare nu am mai circulat

cu trenul, aºa cã sunt foarte curios care
mai sunt tradiþiile ºi obiceiurile nave-
tiºtilor pe timp de pandemie. Prima
impresie: toþi cei aflaþi în raza mea vi-

zualã au mãºti. Regulamentar o
poartã un singur om: eu. În rest
masca e suport pentru guºã sau
accesoriu pentru urechi.

Trenul pleacã. Încet. Lasã
impresia cã regretã despãrþirea
de Bucureºti. Afarã e foarte
cald, e ora 13.30. Ca la un sem-
nal, toþi cei din jur încep sã

mãnânce. Mã simt exclus, parcã cine-
va mi-a pus botniþã ca sã nu mã pot bu-
cura de hranã în tren. Hamburgeri,
shaorma, pâine cu salam, merdenele,
covrigi ºi ceva fructe sunt înghiþite cu
poftã, pânã la Chitila, unde multora le
rãmâne mâncarea în gât.

(continuare în pagina 8)

SENTIX: AªTEPTÃRILE INVESTITORILOR
AU ÎNCEPUT SÃ SCADÃ

Redresarea economicã
a zonei euro ar putea
sã-ºi piardã suflul chiar
din aceastã varã

Încrederea investitorilor în econo-
mia zonei euro a crescut sub aºteptãri
în iulie 2020, conform celui mai recent
raport de la Sentix GmbH (vezi grafi-
cul), pe fondul unui declin al in-
dicelui aºteptãrilor, atât la nivel
global cât ºi la nivelul zonei
euro.

Indicele agregat al încrederii
a crescut pânã la -18,2 puncte,
de la -24,8 în luna precedentã,
în condiþiile în care indicele
aºteptãrilor a scãzut cu 2,3 pun-
cte, pânã la 19,5 puncte, iar indicele si-
tuaþiei curente a crescut semnificativ,
pânã la -49,5 de la -61,5 în luna

anterioarã.
Analiºtii de la Sentix apreciatã cã

pentru toate regiunile ºi þãrile analizate
continuã perioada de redresare, cu ex-

cepþia Americii Latine, care a
intrat într-o nouã perioadã de
declin dupã o scurtã stabilizare.

“Regiunea Americii Latine
dezamãgeºte deoarece cãile de
îmbunãtãþire a situaþiei sunt
aproape inexistente”, se aratã
în raport, care mai scoate în
evidenþã performanþa econo-

micã a Asiei, exclusiv Japonia, a
Elveþiei ºi Austriei.

(continuare în pagina 12)

ASF S-A RÃZGÂNDIT ªI CERE NUMÃRAREA
VOTURILOR “ABÞINERE” LA SIF TRANSILVANIA

Dupã noua conducere,
Carapiti nu mai e în CS,
dupã ASF e
l Deºi Autoritatea a sfãtuit iniþial tabãra Frãþilã sã ignore voturile
“abþinere” pentru AGOA din 28 aprilie, ASF spune acum cã
pornirea acþiunii în rãspundere împotriva lui Carapiti “nu a întrunit
numãrul de voturi necesare”l Noua conducere trateazã ASF cu
indiferenþã, ASF ameninþã cã va “dispune mãsuri pentru respectarea
prevederilor” legale

Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) considerã cã propunerea
din AGAdin 28 aprilie de la SIF Tran-
silvania (SIF3) privind aprobarea ac-
þiunii în rãspundere împotriva lui Du-
mitru Carapiti “nu a întrunit numãrul
de voturi necesare”, astfel cã acesta nu
a fost demis din funcþia de membru al
Consiliului de Supraveghere, se aratã
într-o adresã a reglementatorului din

data de 1 iulie intratã în posesia
Ziarului BURSA.

Adresa ASF, semnatã de vice-
preºedintele Gabriel Grãdinescu, este
transmisã preºedintelui CS de la SIF3
Crinel Valer Andãnuþ, dar ºi celorlalþi
membri ai conducerii administrative.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 8)
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