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Moody’s a retrogradat
marile bãnci cipriote

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investors Service a revi-
zuit în scãdere ratingurile bãncilor
cipriote “Marfin Popular”, “Bank
of Cyprus” ºi “Hellenic Bank”, fi-
nalizând astfel acþiunea lansatã în
8 noiembrie 2011, când a plasat
sub supraveghere instituþiile în ca-
uzã.

În cazul “Marfin Popular” ºi
“Hellenic Bank”, calificativul a fost
redus de la “B2” la “B3”, cu perspec-
tivã negativã, iar în cel al “Bank of
Cyprus” – de la “Ba2” la “B1”, de
asemenea cu perspectivã negativã.
Retrogradarea urmeazã reducerii ca-
lificativului Ciprului cu o treaptã, de
la “Baa3” la “Ba1”, cu perspectivã
negativã.

Fitch a îmbunãtãþit
ratingul Greciei

Agenþia de evaluare financiarã
Fitch Ratings a îmbunãtãþit, marþi
seara, ratingul atribuit Greciei pen-
tru datoriile pe termen lung în valutã
ºi monedã localã pânã la “B-” cu
perspectivã stabilã, de la “Restricted
Default” (intrare limitatã în incapa-
citate de platã), ca urmare a încheie-
rii procesului de preschimbare a
obligaþiunilor elene de cãtre credito-
rii privaþi ai þãrii. Totuºi, agenþia
considerã cã existã în continuare ri-
scuri semnificative de faliment,
luând în calcul gradul mare de înda-
torare al Greciei ºi provocãrile eco-
nomice cu care se confruntã aceastã
þarã.
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Autoritãþile se grãbesc
sã privatizeze “Oltchim”
l Surse: Decizia Curþii Europene nu va mai putea fi blocatã de acþionari

D
ecizia Comisiei Euro-
pene prin care s-a apro-
bat, sãptãmâna trecutã,
conversia în acþiuni a

datoriilor “Oltchim” cãtre AVAS
accelereazã procesul de privatizare
a combinatului, potrivit unor surse
din piaþã.

Pentru privatizarea societãþii s-a
gãsit, se pare, o soluþie combinatã de
vânzare.

Astfel, în câteva zile se va face pu-

blic anunþul de privatizare, care va
rãmâne în piaþã timp de 30 de zile,
potrivit surselor citate, care susþin cã
anunþul va fi unul atipic, persoanele
interesate putând sã depunã oferte
neangajante, adicã sã propunã soluþii
de privatizare, care vor fi apoi anali-
zate.

La sfârºitul lunii aprilie se va pu-
blica anunþul final, care va sta în pia-
þã tot 30 de zile ºi care va stabili mo-
dalitatea de privatizare aleasã, ne-au

mai spus sursele citate.
În paralel, se doreºte modificarea

legii, astfel încât decizia Comisiei
Europene sã nu mai depindã de apro-
barea acþionarilor, aceºtia putând sã
decidã doar dacã participã sau nu la
majorarea de capital.

Conversia datoriilor, pentru a pu-
tea fi aprobatã, are nevoie, în pre-
zent, de votul a 75% din acþionarii
“Oltchim”, la prima convocare a
AGA.

Potrivit surselor citate, acþionarii
“Oltchim” urmeazã sã fie convocaþi
în cel mai scurt timp.

Comisia Europeanã a aprobat,
dupã aproape patru ani de investiga-
þii, conversia în acþiuni a datoriilor
combinatului chimic “Oltchim” cã-
tre AVAS (n.r. Autoritatea pentru Va-
lorificarea Activelor Statului).

Valoarea datoriei “Oltchim” cãtre
AVAS ar fi de 125 de milioane de
euro, fãrã dobânzile aferente.

AVAS a preluat, în 2002, de la
Ministerul Finanþelor o creanþã în va-
loare de 508,6 milioane lei provenitã
din executarea garanþiilor emise de
stat pentru împrumuturile externe
contractate de societate.

Þara noastrã a notificat în iulie
2009 douã mãsuri de sprijin în favoa-
rea “Oltchim”.
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FRAÞII AWDI, URMÃRIÞI PENAL ÎN DOSARUL CFR MESAGERIE

Hassan Awdi: Autoritãþile române
au falsificat date, astfel încât CFR
Mesagerie sã arate bine la privatizare

DIICOT a dispus, ieri, înce-
perea urmãririi penale a fra-
þilor Awdi, Hassan ºi Meh-

di, alãturi de Bãdeanu Ion ºi Istan-
bouly Bassam, în dosarul CFR Me-
sagerie, pentru sãvârºirea infracþiu-
nilor de delapidare, evaziune fiscalã
ºi spãlare de bani.

Hassan Awdi a declarat pentru zia-
rul BURSA, cã, imediat dupã ce a
cumpãrat CFR Mesagerie, pentru 7,2
milioane de lei, în noiembrie 2004, a
constatat cã multe din informaþiile
prezentate de autoritãþile române, la
privatizare, au fost falsificate, astfel
încât compania “sã arate bine”.

Hassan Awdi ne explicã: “ Dupã pri-
vatizare, am gãsit multe date false: da-
torii, contracte, convenþii secrete… În
plus, ni s-a raportat un numãr greºit de
angajaþi, ne-am trezit cu penalitãþi. Am
fost nevoiþi sã achiziþionãm CFR Me-
sagerie pentru cã Rodipet nu putea

funcþiona fãrã aceastã societate din ca-
uza vitezei de transport în România ºi
din cauza subvenþiilor speciale acorda-
te de Guvern presei, din 1990, via ho-
tãrârii de guvern 589/1997 referitoare
la CFR, care spunea cã preþul este de
un leu pe tona de presã, indiferent de
distanþa de transport. Am fost înºelaþi
ºi aceastã subvenþie a fost transferatã

de la stat la Grupul Awdi”.
Învinuitul în dosarul CFR Mesa-

gerie ne-a mai spus cã, la aproxima-
tiv ºase luni de la privatizare, a des-
coperit existenþa unui contract se-
cret ce stipula cã CFR Cãlãtorie tre-
buie sã finanþeze, în fiecare lunã, sa-
lariile angajaþilor CFR Mesagerie,
companie aflatã pe pierdere, pânã
când aceasta intrã pe profit zero.

Dupã privatizarea CFR Mesage-
rie, acest contract a încetat tot în se-
cret, fãrã înºtiinþarea cumpãrãtorului
de existenþa ºi anularea lui, fapt care
a dus la pierderi uriaºe pentru socie-
tate, spune Hassan Awdi, care consi-
derã cã, în acest context, nu ar fi tre-
buit sã i se mai impunã sã pãstreze tot
personalul firmei, care fi fost renta-
bilã cu doar 250 de angajaþi.
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GÂDEA - UNGUREANU

Micul truc al întrebãrilor
ºi rãspunsurilor
S

atisfacþia cã premierul Mi-
hai Rãzvan Ungureanu l-a
zdrobit pe Mihai Gâdea, în
cursul interviului de alaltã-

ieri, de la Antena 3, strãbate presa
proguvernamentalã ºi internetul.

E o satisfacþie mãruntã.
Gâdea se zdrobeºte singur, la fie-

care apariþie pe post.
Diatribele sale

neîncetate, manipu-
larea rudimentarã ºi
dogmatismul proce-
sãrii (care înþeleg cã,
dincolo de orizontul
intelectual limitat, i-a
fost încurajat ºi de
pregãtirea ºcolarã
într-o religie sectarã),
fac din Gâdea o cu-
riozitate similarã cu o
miasmã.

Ce sã mai zdro-
beºti la el?!

E gaz.
Paradoxal, deza-

mãgirea o constituie, în opinia mea,
premierul Mihai Rãzvan Ungurea-
nu, incoerent, fariseic, deseori cabo-
tin ºi chiar impertinent.

“Primul mod în care putem repor-
ni economia româneascã este consu-
mul”, a afirmat premierul ºi normal
cã Gâdea nici n-a clipit ºi a trecut la
altele.

Ar fi exagerat sã-i ceri lui
Gâdea sã fi auzit de Keynes ºi
complet absurd sã-i ceri sã fi auzit
de declinul credibilitãþii keynesis-
mului din pricina crizei mondiale
(mãcar dezastrul Guvernãrii Tã-
riceanu l-o fi perceput?, nu, nu e
cazul).

Evident, ulterior, nu a sesizat cã
Ungureanu se autocontrazice violent
când susþine cã, în faþa mizei celor
ºase miliarde de euro, pe care ºi le-a
propus sã le obþinã din fondurile eu-
ropene, “discuþiile de ipotezã econo-
mico-fiscalã pãlesc”.

Pentru cã banii europeni vin, con-
form seninelor afirmaþii ale premie-

rului, pentru politici agrare, coeziu-
ne ºi structurale.

Adicã, nu pentru consum.
Când spun cã Ungureanu se auto-

contrazice, îmi asum riscul sã-l con-
sider de bunãcredinþã, pentru cã alt-
fel, dacã aº crede cã ºtie la ce se re-
ferã când face aceste afirmaþii,

atunci chiar avem o
problemã cu el: ar
însemna cã, în mod
deliberat, minte Euro-
pa cã vrea sã bage ba-
nii pe politici, iar el îi
va bãga în consum, ca
sã reporneascã econo-
mia.

“Efectul pozitiv [al
obþinerii banilor euro-
peni –n.n] va fi, aproa-
pe, imediat”, a spus
Ungureanu.

Nasol.
Pe politici, efectele

apar pe termen lung.
Pe consum, ime-

diat.
Dupã acest rãspuns, am ameþit

când l-am auzit pe Ungureanu,
întrebând cu sarcasm disimulat:

“Nu a fost suficient de articulat rãs-
punsul?”

MAKE
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“Raiffeisen Bank”, sub urmãrire
penalã la Constanþa
l Nicolae Cintezã, BNR: “Nu trebuie creatã
panicã aiurea”

Raiffeisen Bank a fost pusã sub
urmãrire penalã, pentru cã an-
gajaþii a douã sucursale din

Constanþa au permis retragerea a
170.000 lei din conturi puse sub po-
prire într-un dosar de
evaziune fiscalã, po-
trivit presei locale.

Sadîc Zafer, pur-
tãtorul de cuvânt al
Parchetului de pe
lângã Tribunalul
Constanþa ne-a con-
firmat, ieri, ºtirea
apãrutã în presa lo-
calã, precizând cã,
în prezent, se fac in-
vestigaþii. Domnia sa ne-a declarat
cã a existat o decizie a unui procuror
privind “poprirea conturilor unei fir-
me ºi a unui învinuit”, dar aceasta a
fost încãlcatã, motiv pentru care “a
fost dispusã învinuirea persoanei ju-
ridice Raiffeisen Bank”. În acest sta-
diu, procurorii vor putea avea acces

la informaþii bancare, care anterior
nu au putut fi furnizate, pentru cã se
aflau sub secret bancar.

Procurorii au apelat la sprijinul
mascaþilor, care au descins, ieri

dupã-amiazã, la principala sucursalã
a Raiffeisen Bank, situatã pe Bule-
vardul Alexandru Lãpuºneanu, cât ºi
la o agenþie de pe strada Ciºmelei, în
zona Tic-Tac.

ELENA VOINEA
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Alpha Bank renunþã la fuziunea cu EFG Eurobank
lMihai Bogza: “Ne desfãºurãm activitatea în aºa fel încât sã asigurãm soliditatea Bancpost”

Alpha Bank a anunþat, ieri, cã
intenþioneazã sã renunþe la
fuziunea cu EFG Euro-

bank, din cauza impactului restruc-
turãrii datoriei Greciei, potrivit unui
comunicat al bãncii.

Banca elenã va propune Consiliu-
lui Director sã convoace o Adunare
Generalã a Acþionarilor (AGA) pen-
tru ieºirea din fuziunea plãnuitã cu
EFG Eurobank, din cauza impactu-
lui restructurãrii datoriei Greciei
asupra sectorului bancar, se aratã în
comunicat.

“Conducerea Alpha Bank va con-
voca adunarea generalã a acþionari-
lor unde va propune revocarea deci-
ziei din 15 noiembrie”, a anunþat un
purtãtor de cuvânt al bãncii elene,

potrivit Reuters.
Un alt oficial al Alpha Bank a

anunþat cã adunarea generalã a acþio-
narilor urmeazã sã aibã loc pe 27
martie.

Un reprezentant al EFG Euro-
bank, care a dorit sã-ºi pãstreze ano-
nimatul, a afirmat, citat de Reuters:
“Credem cã tranzacþia era importan-
tã ºi ducea la sinergii semnificative,

dar dacã Alpha nu o doreºte, nu pu-
tem avea un mariaj forþat”.

Mihai Bogza, preºedintele Consi-
liului de Administraþie al Bancpost,
subsidiara localã a EFG Eurobank,
ne-a declarat cã fuziunea dintre cele
douã grupuri bancare elene þine de
decizia acþionarilor.

Domnia sa ne-a precizat: “Reali-
zarea sau nu a fuziunii dintre Alpha
Bank Grecia ºi Eurobank EFG re-
prezintã o decizie exclusivã a acþio-
narilor celor douã bãnci. În cadrul
Bancpost, ca bancã româneascã, mi-
siunea noastrã este de a ne desfãºura
activitatea în aºa fel încât sã asigu-
rãm în continuare stabilitatea ºi soli-
ditatea bãncii în oricare dintre cele
douã variante, ºi spre acest obiectiv

sunt canalizate eforturile conducerii
ºi personalului bãncii”.

Preºedintele Consiliului de Admi-
nistraþie al Bancpost a adãugat cã din
punct de vedere operaþional, Banc-
post nu este afectatã ºi îºi continuã
activitatea ca pânã în prezent.
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Citiþi, în pagina 11, articolele

“Un director demisionar al

Goldman Sachs acuzã banca de

jecmãnirea clienþilor”, “Austria

renunþã la limitele privind

creditarea în Europa de Est” ºi

“Citigroup a picat testele de stres

efectuate de Rezerva Federalã”.

Hassan Awdi


