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Curtea Constituþionalã a

Germaniei a aprobat

participarea la ESM

Curtea Constituþionalã Federalã a
Germaniei a aprobat, ieri, participa-
rea guvernului de la Berlin la Meca-
nismul European de Stabilitate
(ESM), iar tratatul de înfiinþare a
acestui fond de salvare va merge la
ratificare în Parlament, cu anumite
condiþii. Instanþa a respins, astfel,
eforturile prin care unii politicieni au
încercat sã blocheze fondul perma-
nent de salvare a zonei euro.

Barroso: “Grecia rãmâne

în zona euro dacã îºi

respectã angajamentele”

Grecia va rãmâne în zona euro
dacã îºi va respecta angajamentele ºi
va pune în aplicare reformele promi-
se, a declarat, ieri, preºedintele Co-
misiei Europene, Jose Manuel Bar-
roso. Oficialul european a declarat:
“Grecia poate fi salvatã dacã face tot
ceea ce este necesar ca sã înlãture
îndoielile privind implicarea sa în
aplicarea reformelor”. (V.R.)

EXCLUSIVITATE

Marinel Burduja,
SIF-urile ºi o nouã
bancã româneascã
O

bancã cu capital autoh-
ton ºi-ar putea face apa-
riþia în sistemul bancar
local, dominat în pro-

porþie de peste 80% de instituþiile de
credit cu capital strãin.

Informaþiile din piaþã aratã cã ini-
þiativa i-ar aparþine domnului Mari-
nel Burduja, fostul vicepreºedinte al
Raiffeisen Bank, care s-ar afla în dis-
cuþii cu Societãþile de Investiþii Fi-
nanciare (SIF), având sprijinul Bãn-
cii Naþionale a României (BNR)
pentru deschiderea unei bãnci de in-
vestiþii autohtone.

“Este vorba despre o bancã de in-
vestiþii, cu o selecþie foarte riguroasã
a plasamentelor, care sã finanþeze
companiile cu capital autohton”, po-
trivit surselor noastre.

Ideea este sã punã bazele unei in-
stituþii de credit “pur româneascã”,
fãrã sã fie preluate active de la alte
bãnci, ne-au precizat sursele citate,
care au adãugat cã, dacã ar fi vorba
despre o preluare de active, atunci
acestea ar trebui sã fie performante,
doar cã în prezent nu sunt de vânzare
astfel de active.

La baza înfiinþãrii bãncii cu capi-

tal autohton a stat ºi ideea preluãrii
CEC Bank, unde statul este acþionar
majoritar, dar aceastã variantã a pi-
cat, susþin sursele noastre.

Zvonurile aratã cã discuþiile de-
spre înfiinþarea instituþiei de credit
cu capital autohton urmeazã sã se
poarte la nivel înalt, ajungând pe
masa premierului Victor Ponta.

Contactat de ziarul “BURSA”,
Marinel Burduja ne-a declarat cã nu
este cazul, în prezent, pentru înfiin-
þarea unei bãnci autohtone.

Domnia sa ne-a explicat: “Este vi-
sul oricãrui bancher român sã punã
bazele unei bãnci cu capital autoh-
ton. Acest lucru se va întâmpla la
momentul oportun. Cred cã este ex-
trem de important ca, într-o bunã zi,
sã fie prezent pe piaþa localã ºi capi-
talul românesc. Acest lucru ar spori
interesul investitorilor strãini”.

Bancherul a subliniat cã nu ar tre-
bui sã existe un conflict între o bancã
strãinã ºi una localã, iar ceea ce ar
trebui sã le diferenþieze sunt calitatea
serviciilor ºi preþul.

Într-un interviu acordat în aceastã
varã ziarului “BURSA”, Marinel
Burduja a declarat cã este important

ca oamenii de afaceri români sã aibã
încredere sã investeascã în propria
þarã. Domnia sa a fãcut referire, la
acea datã, despre existenþa unui im-
port de probleme la bãncile mari,
care cuprind ºi þara noastrã, prin sis-
temul de creditare, prin creºterea
standardelor de risc ºi implicit majo-
rarea costului de refinanþare.

Reprezentanþii Societãþilor de
Investiþii Financiare sunt de pãrere
cã iniþiativa lansãrii unei bãnci cu ca-
pital autohton este lãudabilã, dar este
foarte dificil de pus în practicã,
având în vedere contextul actual ºi
formalitãþile care sunt de parcurs.

Ioan Cuzman, preºedintele SIF
“Banat-Criºana”, ne-a declarat cã nu
existã o înþelegere clarã între socie-
tatea pe care o reprezintã ºi domnul
Burduja, dar ne-a menþionat cã au
existat discuþii în trecut.

Domnia sa a subliniat cã este foar-
te bine dacã se va înfiinþa o bancã cu
capital românesc, dar nu este foarte
simplu în contextul actual.

Costel Ceocea, preºedintele SIF
“Moldova”, ne-a precizat cã nu are
cunoºtinþã despre o asemenea iniþia-
tivã, adãugând cã nu a fost contactat

de nimeni ºi nici nu a contactat pe ci-
neva pentru a discuta despre acest lu-
cru. “Noi (n.r. SIF Moldova) nu sun-
tem implicaþi în aºa ceva”, potrivit
domnului Ceocea.

Domnia sa a fãcut referire la faptul
cãauexistatdiscuþii, înanii trecuþi,des-
pre înfiinþarea unei bãnci cu capital
local, dar ne-a declarat cã este greu
de presupus cã o asemenea iniþiativã,
“lãudabilã”, s-ar concretiza.

Mugur Isãrescu, Guvernatorul
BNR, a declarat, în aceastã sãptãmâ-
nã, cã Banca Centralã a manifestat,
înainte de criza din 2008, o atitudine
excesiv de binevoitoare, o “bunãvoin-

þã benignã”, faþã de bãncile cu capital
strãin, uitând cã acestea au o guver-
nanþã proprie, iar lupta pentru cote de
piaþãpoategenera ritmuripericuloase.

Importanþa capitalului autohton
pentru sistemul bancar ºi pentru eco-
nomia localã a fost intens exprimatã,
încã din luna iulie, când bancherii ºi
oamenii de afaceri au declarat cã este
nevoie de o bancã cu capital autoh-
ton, orientatã pe finanþarea compa-
niilor locale, respinse tot mai des de
bãncile comerciale.

ELENA VOINEA
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DE UNDE SE SPERIASERÃ CÃ RÃMÂN CU SOCIETATEA ÎN BRAÞE

Autoritãþile anunþã un interes fulminant
pentru “Oltchim”
l 13 investitori au cumpãrat caiete de sarcini l Vulpescu, OPSPI: “Bãncile sunt înþelegãtoare, dar
nu s-a ajuns la discutarea cifrelor”

Autoritãþile se fãlesc cu un
interes fulminant pentru
privatizarea combinatului

“Oltchim” (simbol OLT), înglodat
în datorii ºi aflat în pragul falimen-
tului, deºi premierul Victor Ponta
recunoºtea mai deunãzi cã nu vine
nimeni sã cumpere societatea.

Fãrã sã vorbeascã la microfon,
Ministrul Economiei Daniel Chiþoiu
i-a spus, ieri, la începutul ºedinþei de
guvern, premierului Victor Ponta cã
12 investitori s-au arãtat interesaþi
pânã în prezent de preluarea
Oltchim, aceºtia achiziþionând deja
caietul de sarcini.

Remus Vulpescu, ºeful OPSPI,
anunþase, în cursul dimineþii, cã sunt
pestezececaietedesarcinicumpãrate.

Privatizarea “Oltchim” are loc
prin trei licitaþii diferite – una pentru
vânzarea pachetului de 54,80% din
acþiunile OLT, deþinut de Ministerul

Economiei ºi douã pentru creanþele
Autoritãþii pentru Valorificarea
Activelor Statului (AVAS) ºi “Elec-
trica”,

Întrebat dacã este vorba de fapt de
patru investitori, care au cumpãrat
fiecare câte trei caiete de sarcini afe-
rente celor trei licitaþii, Remus Vul-

pescu ne-a declarat, în cursul
dupã-amiezii de ieri: “În niciun caz.
În acest moment sunt 13 cumpãrãtori
diferiþi”.

Remus Vulpescu a mai spus, ieri,
cã nu existã un barem de preþ pentru
privatizarea “Oltchim”: “Nu vindem
«Oltchim» ca sã dea bugetul pe dina-

farã de bani. Vindem «Oltchim»
pentru cã de-a lungul anilor nu s-a
reuºit stoparea datoriilor. Dacã-l mai
pãstrãm, îl omorâm de tot”.

Domnia sa a mai adãugat cã nu ar
trage o concluzie din numãrul inves-
titorilor interesaþi de combinat, ci ar
aºtepta data de 18 septembrie, când
vor fi deschise plicurile cu ofertele.
ªeful OPSPI a adãugat cã sperã ca
atunci sã existe mãcar un investitor
cu care sã poatã continua negocierile
pentru privatizare.

Autoritãþile au mai anunþat pentru
aceastã sãptãmânã discuþii cu bãnci-
le pentru a reuºi sã susþinã financiar
combinatul vâlcean la plata salariilor
restante ºi la asigurarea capitalului
de lucru pe o perioadã de o lunã,
pânã la privatizarea societãþii.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Gheorghe Piperea: “Sã privatizezi Oltchim
acum, în starea în care se aflã, este o fantezie”

(Interviu cu avocatul Gheorghe Piperea)

Reporter: Care credeþi cã sunt
ºansele de reuºitã ale privatizãrii
Oltchim? Ieri, Remus Vulpescu,
ºeful OPSPI, a anunþat cã deja au
fost cumpãrate 13 dosare de pre-
zentare.

Gheorghe Piperea: Pentru
confortul meu psihic ºi intelec-
tual, în calitate de contribuabil
care a plãtit pentru Oltchim (alãturi
de ceilalþi contribuabili) peste un
miliard euro în subvenþii ºi alte
ajutoare de stat, precum ºi pentru
menþinerea în viaþã a bietei pieþe

de capital româneºti ºi pentru sta-
keholder-ii Oltchim, sper ca ºan-
sele de reuºitã a privatizãrii
Oltchim sã fie mari. Sper sã aparã
un investitor curajos (ca sã nu
spun naiv) care sã îºi asume cele
800 milioane euro datorii ale
Oltchim, investiþiile de peste 400
milioane euro necesare, cei 3500
de salariaþi ai Oltchim, pierderile
anuale de 100 milioane euro ºi
consecinþele globalizãrii (care, în
cei patru ani de crizã, în domeniu,
au însemnat închiderea a peste 30

de capacitãþi europene din petro-
chimie).

Faptul cã s-au cumpãrat 10 dosa-
re de prezentare (domnul ministru
Daniel Chiþoiu vorbea, ieri, de 12 -
n.r. ulterior Remus Vulpescu a
anunþat 13) nu înseamnã, însã, cã se
va face privatizarea. Interes pentru
privatizarea Oltchim a existat din-
totdeauna.

A consemnat

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 13)

COMISIA EUROPEANÃ
PROPUNE

BCE - autoritatea
supremã de
supraveghere a
bãncilor din zona
euro, în 2014
l Barroso: “Pierderile
bancherilor nu mai
trebuie sã se transforme
în datorii ale cetãþenilor”

Banca Centralã Europeanã
(BCE) ar putea deveni, de la
1 ianuarie 2014, autoritatea

supremã de supraveghere a bãncilor
din zona euro, conform unui proiect
care trebuie semnat de toate cele 27
de state membre UE.

Astfel, rãspunderea finalã în pri-
vinþa sarcinilor specifice de suprave-
ghere legate de stabilitatea financia-
rã a tuturor bãncilor din zona euro îi
va reveni BCE, potrivit propunerilor
prezentate ieri, de Comisia Europea-
nã, cu privire la crearea mecanismu-
lui de supraveghere unic (MSU)
pentru bãncile din zona euro.

V.RIBANA

(continuare în pagina 15)

Vulpescu, OPSPI:
“Oferta secundarã
«Transgaz», foarte
aproape de lansare”

Oferta secundarã de vânzare
a 15% din “Transgaz” este
foarte aproape de lansare,

potrivit lui Remus Vulpescu, ºeful
Oficiului Participaþiilor Statului ºi
Privatizãrii în Industrie.

“Este o chestiune de ordinul zile-
lor (n.r. SPO-ul Transgaz)”, a preci-
zat domnia sa, ieri, în cadrul unui se-
minar organizat de BVB, adãugând:
“Declaraþiile pe care le putem face
public sunt foarte limitate, având în
vedere cã oferta este foarte aproape
de lansare. Prospectul final este
aproape gata”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

PRIORITATE -
SURSE BANCARE:

“Iosif Pop cautã
investitori pentru
o bancã”

Iosif Pop, preºedin-
t e l e g r u p u l u i
“Imofinance” ºi

cel care a pus bazele
Bãncii Transilvania în
1994, cautã investitori
pentru înfiinþarea unei

bãnci clasice de economii ºi depuneri,
ne-au declarat surse bancare. Aces-
tea spun cã Iosif Pop vrea ca investi-
torii sã nu deþinã mai mult de 5% din
capitalul social, fiecare.

Þinta bãncii ar fi sã atingã, în trei
ani de la înfiinþare, o cotã de piaþã de
3,5%, au adãugat sursele citate.

ELENA VOINEA
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Privatizarea
CFR Marfã:
Vânzare integralã
prin licitaþie
cu strigare

Ministerul Transporturilor a
publicat ºi lansat în dez-
batere publicã proiectul

de act normativ privind privatizarea
CFR Marfã. Compania va fi vându-
tã integral unui investitor strategic,
prin licitaþie cu strigare.

Dupã modelul Oltchim, datoriile
companiei vor fi convertite în acþiuni,
iar Comisia Europeanã va fi notifi-
catã, în acest sens, pentru a-ºi da avi-
zul.

ALINA TOMA VEREHA
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