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Un fond pentru
redresarea economicã
sau pentru dezbinarea
iremediabilã a UE?

E
fectele economice dezastruo-
ase ale pandemiei de corona-
virus au scos la luminã, din
nou, diviziunile adânci din
Uniunea Europeanã.
Fãrã sã þinã seama de

un concept deosebit de simplu,
exprimat prin dictonul an-
glo-saxon care spune cã
“cerºetorii nu pot alege”, sã-
rãntocii lacomi ai Europei au
cerºit bani mulþi ºi gratis pentru
a “lupta” împotriva acestei cri-
ze.

Dupã cele patru zile ºi patru nopþi de
negocieri, Charles Michel, preºedinte-
le Consiliului European, a declarat cã
“este prima datã în istoria Europei
când bugetul este legat de obiective
climatice ºi de respectarea statului de
drept pentru acordarea finanþãrilor”.

De ce au durat aºa de mult negocie-
rile? Un comentariu de pe marginea
unui articol din Financial Times oferã
o explicaþie foarte plauzibilã: “succe-
sul întâlnirilor la nivel înalt din UE
este determinat de acumularea privãrii
de somn, iar în acest caz liderii au venit
odihniþi, dupã mai multe luni de rela-
xare”.

Cu toate acestea, “sunt convins cã
se va ajunge la un compromis neferi-
cit, amar ºi inutil”, este concluzia citi-
torului FT.

ªi a fost compromis, dar acesta a

mers mult prea departe la întâlnirea li-
derilor europeni, în condiþiile în care a
fost construit pe subminarea gravã a
tratatelor europene.

Oare cum mai poate
preºedintele Consiliului Euro-
pean sã vorbeascã despre statul
de drept în UE, când fondul de
redresare de 750 de miliarde de
euro are o componentã majorã,
de 390 de miliarde, formatã din
finanþãri nerambursabile, care
încalcã Articolele 125 ºi 310

din Tratatul privind funcþionarea
Uniunii Europene?

Astfel se manifestã unitatea ºi soli-
daritatea þãrilor europene? Prin unani-
mitate în ceea ce priveºte încãlcarea
legilor fundamentale ale Uniunii?

În ceea ce priveºte direcþionarea
unor sume deosebit de importante cã-
tre îndeplinirea unor obiective climati-
ce, situaþia este la fel de dezastruoasã.

“Înºelãciunea UE cu privire la chel-
tuielile pentru programele climatice”
este titlul unei scurte analize a firmei
de consultanþã Eurointelligence pe
marginea unui raport recent al Curþii
Europene de Audit (ECA), unde sunt
evaluate programele de mediu ale Co-
misiei Europene.

“UE supraestimeazã substanþial su-
mele cheltuite pentru combaterea
schimbãrilor climatice prin interme-
diul unor scamatorii contabile”, scriu

analiºtii de la Eurointelligence, care
subliniazã cã “în special în ceea ce pri-
veºte fondurile structurale ºi cele alo-
cate agriculturii, proporþia sumelor
alocate combaterii schimbãrilor cli-
matice este exageratã într-un mod
aproape comic”.

ªi asta nu este tot. “Subliniem cã
existã riscul accelerãrii schimbãrilor
climatice prin aplicarea unor politici
de coeziune ºi efectuarea unor cheltu-
ieli în agriculturã”, se aratã în raportul
de la ECA.

Oare cum s-a ajuns la aceastã ironie
tragicã? Sã fie vorba de prostie, pur ºi
simplu, sau “doar” de incompetenþã
coroboratã cu o mare ticãloºie?

Bineînþeles cã se va aplica acelaºi
“tratament” ºi noului program de 750
de miliarde de euro însã ar trebui sã
credem, conform declaraþiilor oficia-
le, cã vor apãrea, cumva, multe mira-
cole pe parcurs, care îl vor transforma
într-un succes istoric.

În ciuda declaraþiilor optimiste ale
autoritãþilor europene, existã destule
voci care susþin contrariul. Profesorul
finlandez Tuomas Malinen a scris re-
cent pe contul sãu de Twitter cã “fondul
nu va conduce la redresarea economicã
în Europa, deoarece este prea mic, iar
criza este globalã”, mai ales în condiþii-
le în care “argumentele economice în
favoarea lui nu au niciun sens”.

(continuare în pagina 12)

PROIECTE MULTE, VIZIUNI PE MÃSURÃ,
IMPLEMENTARE SLABÃ

Bani europeni
pentru o
þarã sãracã

F
ondurile europene reprezintã
o componentã importantã a
Planului Naþional de Investiþii
ºi Relansare Economicã, iar
faptul cã s-a ajuns la un acord
cu privire la exerciþiul bugetar

multianual 2021-2027, acord în urma
cãruia România va primi 79,9 miliarde
euro, reprezintã un prim pas în dezvol-
tarea economicã ºi socialã a þãrii noa-
stre, a afirmat Ionel Dancã, ºeful Can-
celariei Prim-ministrului Ludovic
Orban, în cadrul videocnferinþei pri-
vind cadrul de acþiune localã pentru
implementarea Strategiei Naþionale de
Dezvoltare Durabilã 2030.

Ionel Dancã a mai spus: “Liderii eu-
ropeni au ajuns la un acord privind alo-
carea financiarã pentru relansarea
economicã în statele membre ale
Uniunii Europene, iar România bene-
ficiazã de o sumã record: 79,9 miliar-
de euro. Guvernul a prezentat public
la începutul lunii iulie Planul Naþio-
nal de Investiþii ºi Relansare Econo-
micã ce presupune un volum de inve-
stiþii de aproximativ 100 miliarde
euro, iar o bunã parte din aceastã
sumã o reprezintã contribuþia din fon-
durile europene alocate României.

Aceasta este doar o componentã de
finanþare a planului respectiv, care este
construit atât din surse bugetare, fon-
duri nerambursabile cât ºi fonduri
rambursabile”.

ªeful Cancelariei premierului a arã-
tat cã prin intermediul mecanismului

de supracontractare ºi flexzibilizare
între programele operaþionale finanþa-
te de Uniunea Europeanã, Guvernul va
disponibiliza 3 miliarde euro pentru
sprijinirea companiilor ºi angajaþilor
afectaþi de criza generatã de epidemia
de coronavirus. În privinþa investiþii-
lor, Ionel Dancã a arãtat cã în perioada
crizei nu au fost oprite lucrãrile pe ni-
ciun ºantier unde se realizeazã investi-
þii publice ºi cã în primele ºase luni
Guvernul a alocat 16 miliarde lei pen-
tru finalizarea unor astfel de lucrãri,
fapt care s-a reflectat ºi în statisticã,
unde sectorul construcþiilor se situeazã
cu 12% mai bine faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut.

“În privinþa obiectivelor de dezvol-
tare durabilã, Planul Naþional de Inve-
stiþii ºi Relansare Economicã are la
bazã tranziþia ecoomiei româneºti cã-
tre un model de dezvoltare durabilã
prin investiþii în noi capacitãþi de pro-
ducþie în zona energeticã, unde avem
planificate investiþii de 16 miliarde
euro în parcuri eoliene onshore ºi
offshore, energie hidro ºi investiþii în
domeniul exploatãrii ºi utilizãrii gaze-
lor naturale. Tranziþia cãtre o econo-
mie durabilã trebuie sã permitã utiliza-
rea resurselor de gaze naturale în acest
proces de la o economie intensiv ener-
geticã, cãtre o economie din surse de
energie regenerabilã.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Tribunalul Constanþa îi dã câºtig
de cauzã lui Frãþilã în speþa cu
ASF ºi SIF Transilvania
l Frãþilã scapã definitiv de acuzaþiile de constituire a unui grup infracþional organizat,
manipulare a pieþei de capital în formã continuatã, trecere fictivã a acþiunilor pe numele altei
persoane, exercitare a drepturilor de vot aferente unor acþiuni ce aparþin altei persoane, exercitare
a dreptului de vot în temeiul unor avantaje materiale ºi spãlare de bani în formã continuatã

T
ribunalul Constanþa a respins
ieri ca nefondatã cererea for-
mulatã de Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã (ASF)

ºi SIF Transilvania (SIF3) împotriva
ordonanþei de clasare a DIICOT ce
viza presupuse infracþiuni de mani-
pulare a pieþei de capital ºi spãlare de
bani comise de Constantin Frãþilã,
aratã un comunicat al SIF-ului din

Braºov remis Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB).

Practic, Frãþilã e nevinovat con-
form ordinanþei Parchetului, confir-
matã acum de Tribunalul Constanþa.
Hotãrârea este definitivã.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 8)

Ceva totuºi nu se leagã
Pentru România, datele oficiale ac-

tualizate ºi publicate de autoritãþi la
nivelul zilei de marþi, 21.07.
2020 aratã astfel: 39.133 cazu-
ri îmbolnãvire cu covid-19;
22.974 vindecaþi; 2074 perso-
ane diagnosticate cu infecþia
specificã, decedate. Sã obser-
vãm mai întîi cã ”vindecaþii”
plus ”morþii” dau un total de
circa 25.000 persoane, restul
de 14 mii, adicã aproape o trei-
me din totalul îmbolnãviþilor au un
statut neprecizat. Presupunem cã
sunt, probabil, sub tratament, izolaþi,
ºi nu pot fi declaraþi în statistici nici
vindecaþi, nici morþi! Rezultã cã rata
de vindecare naturalã, în urma trata-
mentelor spitaliceºti ºi/sau ambulato-
rii este de circa 60%, iar cea a mortali-
tãþii la cei atinºi de virus graviteazã în
jurul lui 5%. Raportate la totalul po-

pulaþiei României, sã zicem 18 milio-
ane locuitori, cu aproximãri ºi rotun-

jiri, aceste cifre aratã cã în ºase
luni, de cînd pandemia face ra-
vagii dar, dupã legile aflate în
vigoare în România, nu a putut
fi declaratã epidemie (!!!), cu
restricþiile mai mult sau mai
puþin drastice impuse de auto-
ritãþi ºi respectate de populaþie
aºa cum au fost respectate, pe
sponci, cînd mai slab ºi cînd de

loc, cu toatã vînzoleala externã ºi in-
ternã, la fiecare 100.000 (o sutã de
mii!) de locuitori ai þãrii circa 200 de
persoane au contractat virusul. Dintre
acestea, aproximativ 120 s-au fãcut
bine, în timp ce 10 au decedat ca ur-
mare a bolii virale, de cele mai multe
ori asociatã cu alte condiþii patologice
cronice sau acute. Evident, situaþia
localã pe zone, sub-zone, localitãþi,

focare, unitãþi de timp, regiuni etc po-
ate fi foarte diferitã de acest tablou
general ºi, pe alocuri, poate fi cu ade-
vãrat îngrijorãtoare, din perspectiva
resurselor medicale ºi spitaliceºti di-
sponibile în aria respectivã. Sigur,
fiecare viaþã conteazã, dar de aici ºi
pînã la a þine, luni întregi, întrega po-
pulaþie a unei þãri prizonierã a psiho-
zei dezastrului iminent ºi pînã la ge-
stionarea atît de puþin eficientã ºi atît
de slab particularizatã a soluþiilor ne-
cesare combaterii active a agentului
patogen, respectiv la cvasi blocarea
unor activitãþi sociale vitale pentru o
economie ºi aºa subredã, cum este cea
a României, este un pas mai mare
decît cel de la Pãmânt la Lunã. De ce
au ales autoritãþile din România acea-
stã cale de reacþie este deocamdatã
greu de spus.

(continuare în pagina 8)

SUMMIT-UL UE PENRU RELANSAREA ECONOMICA
TRANZACÞIE DE
17,3 MILIARDE DE
DOLARI

Caesars
a finalizat
fuziunea cu
Eldorado
Resorts
l Pãrþile dau naºtere
celui mai mare operator
de cazinouri din SUA

Fuziunea dintre operatorul ameri-
can de cazinouri Eldorado Resorts
Inc. ºi rivalul Caesars Entertainment
Corp. a fost finalizatã recent, cele douã
pãrþi dând naºtere, prin aceastã tran-
zacþie, celei mai mari companii de
profil din Statele Unite.

În luna iunie 2019, Eldorado, care
opereazã cazinouri în principal pe
pieþele mai mici, a convenit sã cum-
pere Caesars, una dintre cele mai
mari companii de jocuri de noroc din
lume, pentru aproximativ 8,58 mi-
liarde de dolari în numerar ºi acþiuni,
plus asumarea datoriei, de circa 8,8
miliarde de dolari. Compania combi-
natã va pãstra numele Caesars ºi va
avea peste 50 de proprietãþi în 16 sta-
te americane.

La momentul la care a anunþat afa-
cerea, anul trecut, Eldorado a identifi-
cat economii de costuri de 500 de mi-
lioane de dolari care vor fi implemen-
tate în primul an dupã încheierea acor-
dului. Tot atunci, directorul executiv al
Caesars, Anthony Rodio, afirma:
”Sunt încrezãtor cã unirea platformei
atractive a proprietãþilor deþinute de
cazinourile regionale Eldorado cu ac-
tivele emblematice ale Caesars din
Las Vegas ºi portofoliul regional va
avea ca rezultat crearea unei platforme
de jocuri pregãtitã pentru succes pe
termen lung”.

Anunþul privind finalizarea fuziunii
a venit sãptãmâna aceasta, dupã ce
companiile au obþinut ultima aprobare
necesarã, din partea autoritãþilor de
reglementare din New Jersey.

Tom Reeg, directorul executiv al
Eldorado Resorts, care va fi ºi
CEO-ul Caesars Entertainment, spu-
ne: “Suntem încântaþi cã am finalizat
aceastã fuziune transformaþionalã,
în urma cãreia vom deveni lider al
sectoarelor jocurilor de noroc ºi
ospitalitãþii. Abia aºteptãm sã profi-
tãm de numeroasele oportunitãþi pe
care le vom avea de acum înainte ca
sã creãm valoare pentru toate pãrþile
interesate”.

Fuziunea va consolida prezenþa re-
gionalã a celor douã companii combi-
nate. Finalizarea tranzacþiei era prevã-
zutã pentru primul semestru din 2020,
însã aceasta a avut loc mai târziu din
cauza impactului pandemiei de Co-
vid-19.

A.V.
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