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Ce a cerut FMI de la Guvern: s ă nu mai fie companii cu capital majoritar
de stat pân ă în 2016

Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a declarat că este nevoie de un
angajament politic pentru ca în 2016 statul să mai deŃină participaŃii majoritare
doar la unele companii energetice şi din domeniul apărării.
"Ar trebui un angajament politic ca până la finalul mandatului, în 2016, să nu
mai fie companii cu capital majoritar de stat. Am spus şi FMI, care a cerut
includerea în acordul refăcut a acestui angajament, dar până la urmă s-a
renunŃat. Am spus ca în doi ani să nu mai existe în România, cu excepŃia unei
zone din energie şi nucleului de securitate, companii cu capital majoritar de
stat", a declarat Vosganian citat de Mediafax.
Pe de altă parte, prim-vicepreşedintele AutorităŃii de Supraveghere Financiară
(ASF), Daniel Dăianu, prezent la aceeaşi conferinŃă pe tema pieŃei de capital,
a afirmat că statul ar trebui să păstreze controlul la companiile din domeniul
energiei şi să vândă la bursă pachete mici de acŃiuni la societăŃile respective.
"În domeniul energiei cred că statul trebuie să păstreze controlul. Sunt adeptul
vânzării unor pachete minoritare. Sunt companii bune, trebuie doar
eficientizate. (...) Este o nevoie acută să se atragă companii private (pe piaŃa
de capital - n.r.)", a spus Dăianu.
* Guvernul a aprobat MĂRIRILE DE TAXE convenite cu FMI
Vosganian consideră că statul ar trebui să protejeze economia de volatilitatea
din afara Ńării, propunând printre măsuri redimensionarea TVA şi contribuŃiilor
şi o relaxare a condiŃiilor de creditare.
"Cum să ne putem proteja: TVA şi contribuŃiile trebuie să fie redimensionate,
să se reîntoarcă la nivelurile pe care le-am lăsat eu (Vosganian a fost ministru
al Economiei şi FinanŃelor în perioada 2007- 2008, n.r.), finanŃarea - băncile
ar trebui să ofere o relaxare a condiŃiilor, BNR ar putea să mai taie din
dobânda de referinŃă, mutarea comerŃului exterior către alte Ńări. Încercăm să
mutăm câŃiva ataşaŃi către Ńări unde nu avem relaŃii comerciale atât de
dezvoltate" a afirmat Vosganian.
Totodată, Vosganian a arătat că autorităŃile încearcă să aducă la bursă cât
mai multe companii. Ultima încercare de privatizare prin listarea pe bursă este
aceea a Nuclearelectrica, aflată în proces de subscriere până la 20
septembrie.


