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“Nunevindemþara”a
devenit legedupã30deani

P
ânã zilele trecute, nimeni nu
a comentat public Legea
173/2020 privind unele mã-
suri pentru protejarea intere-
selor naþionale în ac-
tivitatea economicã.

Deodatã, Guvernul Rom-
âniei a realizat cât de retrogradã
este aceastã lege. Astfel, por-
nind de la un ajutor de stat acor-
dat ilegal de guvernarea PSD
cãtre compania CFR Marfã s-a
dispus ca prin aplicarea acestei
legi statul român sã nu poatã recupera
ajutorul de stat, pentru cã legea amintitã
interzice pe o perioadã de doi ani înstrãi-
narea participaþiilor statului la compa-
niile ºi societãþile naþionale, la bãnci,
precum ºi la orice altã societate la care
statul are calitatea de acþionar, indiferent
de cota de participaþie deþinutã. Asta

înseamnã cã statul, prin aceastã Lege,
faulteazã statul, aflat în imposibilitatea
recuperãrii unui ajutor de stat pe care tot
el, statul l-a acordat ilegal. Compania

CFR Marfã, în afara acestei legi,
ar fi putut returna ajutorul de stat
prin vânzarea vagoanelor vechi,
uzate sau scoase din uz, inclusiv
cele propuse anterior apariþiei
legii la casare.

Sigur, vãzând cã Legea îl are
iniþiator pe senatorul ªerban Ni-
colae, poþi sã consideri cã expli-

caþia derivã din educaþia de la Cotroceni
din anii 1990 caracterizatã de sloganul
„nu ne vindem þara”.

Dar legea amintitã are din titlu douã
mari neadevãruri:

Primul, nu este o lege de protejare
a intereselor naþionale, ci a interese-
lor de grup, a celor care prin firme

cãpuºe ºi contracte de consultanþã,
exploateazã aceste companii naþio-
nale.

Al doilea: interesele naþionale în
activitatea economicã nu sunt nici pe
departe pãstrarea statului ca admini-
strator, nici lipsa de transparenþã (sã
nu uitãm cã Guvernul Tudose a anu-
lat multe din condiþiile guvernanþei
corporative la companii), nici rapor-
tarea evenimentelor ºi datelor ace-
stor companii. Interesele naþionale
sunt exact opusul acestora, iar ace-
stea pot fi realizate numai prin lista-
rea companiilor de stat ºi tranzacþio-
narea acestora pe piaþa reglementatã.
Numai o companie listatã poate asi-
gura transparenþa decizionalã ºi gu-
vernanþa corporativã dupã modelul
european. Orice ar fi, statul român nu
a avut decât de câºtigat din listarea ºi

vânzarea unor pachete de acþiuni la
companii ca Nuclearelectrica, Tran-
sgaz sau majorarea de capital social
ca la Electrica SA.

Cui îi foloseºte continuarea secreto-
maniei din procesul de listare a Hidro-
electrica pe care Legea 173/2020 îl
protejeazã? Cui îi foloseºte ca în conti-
nuare CEC-ul sã rãmânã bancã slab
capitalizatã, dar cu acþionar unic, sta-
tul român?

Vreau sã fiu bine înþeles în demersul
meu astfel încât statul român sã nu mai
fie unic administrator al companiilor
sale ºi în acest sens voi da exemplul ur-
mãtoarelor companii: Adidas, Air Li-
quide, Airbus, Alliantz, Amadeus,
Axa, Basf, Bayern, BMW, BNP Pari-
bas, Daimler, Danone, Deutke Tele-
com, Deutke Petrol Nokia, Orange,
Philips, Vivendi, Sanofi, Santander,

Enel, Engie, Eni, Iberdrola, Ing Group,
Intesa Sanpaolo, L’Oreal, LVMH, Sie-
mens, Societe Generale, Telefonica,
Total, Unilever, Vince ºi Wolkswagen.

ªtiþi ce înseamnã aceste companii ºi
ce au ele în comun? Sunt companii li-
state pe pieþele bursiere ºi la care se cu-
noaºte real valoarea de piaþã, nu cea
contabilã, de inventar. Sunt companii
în care guvernanþa corporativã dã
dreptul acþionarilor majoritari sã parti-
cipe la actul decizional, sã verifice ºi
sã solicite raportãri periodice, dar ºi ra-
portãri ale oricãror evenimente din
viaþa companiilor. Sunt companii care
plãtesc anual statelor în care sunt
înmatriculate impozite ºi taxe de mi-
liarde de euro, dar ºi la care sunt anga-
jaþi milioane de oameni, sã nu mai vor-
bim de dividendele acþionarilor.

(continuare în pagina 3)

Dobânzile din economia realã
nu mai ascultã de bãncile centrale

Într-o þarã unde se presupune cã me-
canismele de transmisie ale politicii
monetare mai au oarecare rele-
vanþã, Marea Britanie, s-a înre-
gistrat în ultimele luni o evolu-
þie îngrijorãtoare pentru susþi-
nãtorii ideii cã bãncile centrale
mai pot forþa reducerea do-
bânzilor din economie.

Bloomberg a scris recent cã
“britanicii care au revenit pe
piaþa imobiliarã dupã redeschiderea
economiei au descoperit cã nu benefi-

ciazã de urma nivelului minim record
al dobânzii de politicã monetarã”.

Banca Angliei a redus
dobânda de referinþã pânã la mi-
nimul istoric de 0,1% în martie
2020, dupã menþinerea acesteia
la 0,75% din august 2018.
Dobânzile pentru creditele ipote-
care nu au avut, însã, o evoluþie
similarã, ba chiar s-au înregistrat
creºteri pentru anumite categorii

de credite (vezi graficul 1).
(continuare în pagina 12)
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AIRBUS ªI BELL
HELICOPTERS PIERD
TEREN ÎN FAÞA
LOCKHEED MARTIN

Operaþiunea
“Elicopterul”,
între MApN
ºi Ministerul
Economiei

Programele pentru înzestrarea
Armatei au intrat în vremea acordurilor
sau memorandumurilor. Dupã memo-
randumurile încheiate cu Aerostar Ba-
cãu – care va deveni centru naþional de
mentenanþã pentru avioanele F16 - ºi cu
Avioane Craiova – care devine centru
naþional de mentenanþã pentru aparate-
le IAR 99 ªoim -, compania naþionalã
Romaero a semnat, recent, un acord cu
o firmã polonezã - Polskie Zaklady
Lotnicze Mielec -, deþinutã de america-
nii de la Sikorsky Aircraft Corporation,
subsidiarã a concernului american Loc-
kheed Martin, în vederea deschiderii
unui centru de întreþinere a elicoptere-
lor Black Hawk în þara noastrã.

Tip de elicoptere pe care nu le
avem, dar pe care ar urma sã le pri-
mim. Conform declaraþiilor fãcute de
oficiali la încheierea acordului, com-
pania din Polonia va oferta 12 elicop-
tere multirol Sikorsky Black Hawk cã-
tre Ministerul de Interne, ca parte a
programului naþional de înzestrare cu
elicoptere medii/grele, destinate
misiunilor maritime ºi terestre.

Deschiderea centrului de mentenan-
þã înseamnã, însã un prim pas în dema-
rarea efectivã a programului de achizi-
þionare a elicopterelor de atac ºi de tran-
sport necesare Ministerului Apãrãrii
Naþionale.

Cel puþin aºa susþin surse din inte-
riorul Romaero, care afirmã cã MApN
va achiziþiona aparate Black Hawk
produse în Polonia.

Aceastã informaþie a fost confirma-
tã ºi de comunicatul de presã emis în
urma încheierii acordului, comunicat
care aratã cã noul centru din Bucureºti
„va deveni o bazã a operaþiunilor prin
care Romaero va putea ca, pe viitor, sã
asigure servicii flotei de elicoptere
Blsck Hawk multioperaþionale
achiziþionate de guvernul român”.

Mai mult, ambasadorul american
Adrian Zuckerman a precizat cã “nu
este vorba despre un acord de afaceri
oarecare”.

Discuþiile referitoare la cumpãrarea
de cãtre MApN a elicopterelor Black
Hawk reprezintã o nouã versiune cu
privire la achiziþia prevãzutã încã din
Strategia Militarã a României adopta-
tã în 2016 ºi neînceputã nici pânã
acum.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Reacþie ascendentã pentru
burse, dupã declinul
accentuat de marþi
l Stanley Druckenmiller: “Piaþa este cuprinsã de o manie,
condusã de politica monetarã relaxatã ºi de speculaþiile
investitorilor”lMarketWatch: “Atunci când Nasdaq a avut
un început de septembrie la fel de urât precum cel de acum,
întotdeauna a terminat luna mai jos”

Pieþele de acþiuni europene au avut
o reacþie ascendentã ieri, dupã scãderi-
le accentuate de marþi, cu toate cã sen-
timentul a rãmas fragil, dupã ce Astra-
Zeneca a suspendat testele pentru vac-
cinul împotriva Covid-19, relateazã
Reuters.

Indicele pan-european Stoxx 600
avea, la ora 17:30, o creºtere de 1,56%,
la 369,3 puncte, în timp ce DAX 30 al
bursei din Frankfurt era în urcare cu
1,95%, pânã la 13.217,7 puncte, iar
pentru FTSE 100 al pieþei londoneze,
aprecierea era de 1,49%, la 6.018,1
puncte.

Miºcãrile indicelui pan-european

au rãmas blocate într-un interval
strâns încã din iunie, puncteazã Reu-
ters, adãugând cã, investitorii se pre-
gãtesc pentru ºedinþa de politicã mo-
netarã a Bãncii Centrale Europene
(BCE) de mâine, care este posibil sã
acþioneze ca urmãtorul catalizator.

Analiºtii nu se aºteaptã la vreo sur-
prizã în ceea ce priveºte modificarea
ratei de dobândã, concentrându-se mai
mult pe perspectivele inflaþiei ºi pe co-
mentariile privind creºterea recentã a
monedei euro.

A.I.
(continuare în pagina 4)

Legea pârghiilor - în dezbatere
în Parlament, cu tot cu punctul
lui Arhimede, care, dacã mai
trãia, ar fi beneficiat de
o pensie majoratã cu 40%

Constituþia ar trebui sã fie un text
care sã producã instantaneu efecte în
corpul legilor, fãrã ca cineva sã trebu-
iascã sã dea o cale dreaptã pe
care aceste efecte sã se produ-
cã.

Dar nu e aºa, þara se numeºte
România. De aceea se ºi aud
zgomote teribile în jurul Curþii
Constituþionale: se îndreaptã le-
gile cu pârghia constituþionalã.

Curtea Constituþionalã se
ocupã de legi ºi nu de Constituþie, con-
trar aparenþei care decurge din denu-
mirea ei. Constituþia nu e decât un sim-
plu punct de sprijin cu ajutorul cãruia
Curtea Constituþionalã acþioneazã
pentru îndreptarea legilor.

Fiºa ordonanþei de urgenþã nr
135/2020 care priveºte rectificarea bu-

getarã, dar introduce pe ascuns, în vã-
zul lumii, reducerea valorii punctului
de pensie, aflatã acum în dezbaterea

Parlamentului, este o aventurã
de tehnicã legislativã care con-
þine un punct ce poate fi vizat
de o pârghie. Astfel:

Consiliul legislativ constatã
o enormitate “în numeroase ca-
zuri, norma din finalul unei pa-
gini nu se continuã cursiv pe
pagina urmãtoare, ceea ce de-

notã lipsa unor texte, normele fiind
astfel incomplete. Pentru evitarea unor
asemenea situaþii este necesarã reve-
derea tuturor normelor care încep pe o
paginã ºi se continuã pe urmãtoarea,
asfel încât sã se asigure o cursivitate
logicã a textelor”.

(continuare în pagina 8)

GEORGE
CHIRIÞÃ

MIRCEA
URSACHE


