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Final aºteptat la
negocierile cu FMI
În urma recenrelor negocieri de la
Bucureºti, FMI, Comisia Europeanã ºi
Banca Mondialã au agreat plata TVA la
încasare, decalarea calendarului de privatizãri ale companiilor de stat, o serie de
mãsuri pentru stimularea creãrii de noi
locuri de muncã ºi amânarea coplãþii în sistemul medical. “Aº spune cã s-au încheiat
cu succes negocierile cu partenerii noºtri
internaþionali - CE, FMI ºi BM - privind
angajamentele asumate de România pentru
cea de-a ºasea revizie a acordului cu instituþiile financiare internaþionale, respectiv
modul cum ne-am îndeplinit obiectivele
economice ºi financiare la finele lunii
iunie. De asemenea, scrisoarea de intenþie
ºi documentele negociate prevãd obiective
precise, pânã la 30 septembrie” declara la
încheierea discuþiilor mi-nistrul Finanþelor,
Florin Georgescu. El a spus cã sunt asigurate sumele necesare pentru refacerea
salariilor bugetarilor la nivelul din iunie
2010 ºi pentru plata sumelor “reþinute
necuvenit pensionarilor”. La fel, în plan
fiscal, s-au agreat mãsuri importante pentru stimularea mediului de afaceri, pentru
crearea de locuri de muncã ºi dezvoltarea
inovãrii tehnologice. Reducerea TVA pentru alimente ºi impozitarea pe nivele
diferite a veniturilor nu au fost acceptate,
cel puþin în acest moment, fiind invocatã
necesitatea ca veniturile bugetare sã nu
scadã. Totodatã, plata TVA la încasare se
va aplica, efectiv, de la 1 ianua-rie 2013.
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Tot pânã spre finele lui septembrie,
România s-a angajat sã privatizeze cu un
investitor strategic, Oltchimul, “ceea ce va
pune în va-loare potenþialul acestei unitãþi
economice ºi al Arpechim din apropierea
sa”. Va urma, de asemenea, privatizarea a
15la sutã din capitalul social al Transgaz.
FMI a revizuit semnificativ în jos ºi prognoza de creºtere economicã pentru acest
an, de la 1,5la sutã la 0,9 la sutã, însã
anticipeazã un avans real al PIB mult mai
consistent în 2013, de 3la sutã. Peisajul
economic imediat va arãta cam aºa: un
pachet de zece societãþi comerciale ºi regii
autonome vor be-neficia de un management privat, profesionist, selectat pe bazã
de criterii de performanþã. Electrica
Furnizare va avea mana-ger privat pânã la
sfârºitul lui septembrie, iar Romgaz,
Transgaz, Nuclearelectrica ºi Transelectrica vor avea manageri privaþi pânã la
sfârºitul acestui an. Alte condiþii impuse de
Fond sunt: vânzarea a 5% din Transgaz,
plata arieratelor acumulate de autoritãþile
locale ºi majorarea preþului gazelor naturale. Adicã, vindeþi, scumpiþi ºi plãtiþi-vã
datoriile! Va fi necesarã, fireºte, ºi diminuarea cheltuielilor pu-blice. De altfel,
Erik de Vrijer, ºeful misiunii FMI, a fost
tranºant: „Nu poþi avea o taxã pe venit liberalã ºi un regim socialist al cheltuielilor, ar
duce la un mare deficit ºi la alte probleme“.
Dan Marian

Bulgaria foreazã
deja în Marea Neagrã
Bulgaria a încheiat miercuri, 29 august, un
contract pe termen de cinci ani cu “Total”, a
treia mare companie petrolierã din Europa,
pentru exploarea de petrol ºi gaze în largul
litoralului bulgãresc al Mãrii Negre,
informeazã Bloomberg. “Total” s-a angajat
sã exploreze zãcãminte de gaze ºi petrol de
mare adâncime, într-un perimetru cu o
suprafaþã de 14.400 de kilometri pãtraþi în
apropierea de graniþa cu România, a declarat
Patrick Pluen, vicepreºedinte al grupului
francez pentru activitãþile de explorare ºi
producþie. “Acordul reprezintã un pas uriaº
pentru diversificarea surselor de energie ale
Bulgariei. Va asigura ca generaþiile viitoare
sã aibã acces la carburanþi mai ieftini”, a
declarat premierul bulgar Boiko Borisov.
Bulgaria importã tot necesarul de gaze din
Rusia ºi vrea sã îºi diversifice furnizorii,
dupã ce în 2009 aprovizionarea a fost opritã
timp de douã sãptãmâni din cauza unei dispute dintre Ucraina ºi Rusia.

