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Randamentul
obligaþiunilor italiene
continuã sã creascã

Dobânzile cerute de investitori
pentru obligaþiunile italiene pe ter-
men lung au trecut, ieri, de 6,6%, ni-
vel record de la crearea euro pânã în
prezent. Creºterea randamentului
acestor titluri are la bazã temerile po-
trivit cãrora Italia ar putea deveni ur-
mãtoarea victimã a crizei datoriilor
din zona euro, dupã Grecia.

Randamentul obligaþiunilor italie-
ne pe zece ani a ajuns la 6,63%, com-
parativ cu 6,371%, vineri seara.

Irlanda nu are în plan
sã pãrãseascã zona
euro

Irlanda nu plãnuieºte sã renunþe la
moneda unicã, respectiv sã iasã din
zona euro, spune ministrul de exter-
ne al þãrii, Eamon Gilmore, potrivit
RIA Novosti.

“Irlanda va continua sã colabore-
ze cu membrii UE pentru rezolvarea
problemelor zonei euro”, a afirmat
Gilmore, dupã o reuniune cu omolo-
gul sãu rus, Serghei Lavrov.

Irlanda are probleme financiare
serioase, situaþia datoriilor sale fiind
similarã celei din Grecia.

BRICS sprijinã zona
euro doar prin
intermediul FMI

Grupul statelor BRICS (Brazilia,
Rusia, India, China, Africa de Sud),
cu importante resurse valutare, este
gata sã furnizeze ajutor zonei euro,
dar numai prin intermediul Fondului
Monetar Internaþional, ºi cere în
schimb implementarea angajamen-
telor privind reformarea FMI, potri-
vit afirmaþiilor ministrului rus de
externe, Serghei Lavrov.

“Statele BRICS sunt gata sã ia
parte la eforturile comune, inclusiv
acordarea de credite, conform regle-
mentãrilor ºi canalelor care existã în
cadrul FMI”, a afirmat oficialul rus.

Christine Lagarde,
în vizitã în Rusia

Christine La-
garde, directo-
rul general al
FMI, a început
duminicã o vizi-
tã de trei zile în
Rusia, în timpul
cãreia se
întâlneºte cu

preºedintele rus Dmitri Medvedev,
cu reprezentaþi ai Ministerului rus al
Finanþelor, ai bãncii centrale, pre-
cum ºi cu alþi membri ai statelor
BRICS (Brazilia, Rusia, India,
China, Africa de Sud).

Franþa face economii
bugetare

Guvernul francez vrea sã acce-
lereze reducerea datoriilor, prin
mãsuri de austeritate care sã aducã
economii de 100 de miliarde de euro,
astfel încât sã ajungã la un echilibru
al finanþelor publice în 2016.

Noul plan de austeritate al Franþei
prevede majorarea impozitelor pe
marile societãþi, creºterea TVA la
numeroase produse ºi servicii, pre-
cum ºi devansarea cu un an a
reformei pensiilor.

“Ne aºteaptã mai mulþi ani de
eforturi”, a declarat premierul fran-
cez Francois Fillon.

V.R.

Banii Petrom Service au
fost "tocaþi" pe deontologi
l Liviu Luca, arestat la pachet cu Sorin Ovidiu Vîntu l Prejudiciul se
ridicã la 83 milioane de euro

L
iviu Luca ºi Sorin Ovidiu
Vîntu au fost reþinuþi, ieri,
pentru 24 de ore, de procu-
rorii care vor cere aresta-

rea lor preventivã pentru delapidarea
Petrom Service SA ºi spãlare de
bani, prejudiciul fiind de peste 83 de
milioane de euro, acest lucru
afectând 72.000 de membri ai Aso-
ciaþiei Salariaþilor, care, în calitate de
acþionari minoritari, nu au mai putut
încasa dividendele, din cauza activi-

tãþilor frauduloase de diminuare
semnificativã a valorii acþiunilor. În
acelaºi dosar a fost reþinut ºi omul de
afaceri Octavian Þurcan, astãzi jude-
cãtorii urmând sã decidã dacã aceºtia
vor fi reþinuþi pentru 29 de zile.

Conform probatoriului administrat
pânã în prezent, falimentarea contro-
latã a Petrom Service S.A. a produs,
indirect, prejudicierea bugetului con-
solidat al statului cu suma de aproxi-
mativ 98 de milioane de euro.

Practicaufosttransferatesumedebani
din patrimoniul Petrom Service S.A.,
prin operaþiuni succesive derulate prin
mai multe companii offshore controlate,
în conturile personale sau ale unor socie-
tãþi înregistrate în strãinãtate ºi în Rom-
ânia, în special S.C. Realitatea Media
S.A. (14.200.000 euro), S.C. Imobiliar
Network 2002 S.A. (6.725.000 euro) ºi
S.C. GM Invest S.A. (1.300.000 euro).

O.D.

(continuare în pagina 13)

Pragul la SIF-uri, din nou în
atenþia deputaþilor
l Pânã acum, Comisia din Camera Deputaþilor,
prea ocupatã pentru acest proiect lMaria Barna:
“Proiectul este, în continuare, o prioritate”

Proiectul de lege privind majora-
rea pragului limitã de deþinere la
SIF-uri, de la 1% la 5%, se aflã, astãzi,
pe ordinea de zi a Comisiei pentru
buget, finanþe ºi bãnci din Camera
Deputaþilor, alãturi de alte 35 de pro-
iecte, astfel cã ºansele ca el chiar sã
fie luat în discuþie sunt destul de
mici.

Cu toate acestea, brokerii atribuie
aprecierea, de ieri, de 3,9% a indice-
lui SIF-urilor, BET-FI, faptului cã
majorarea pragului la SIF-uri ar pu-
tea fi analizatã, astãzi, acesta fiind un
proiect despre care deputaþii
spuneau, la începutul sesiunii parla-
mentare, cã este prioritar.

“Au fost foarte multe proiecte de
discutat, iar lipsa opoziþiei de la
ºedinþe a fãcut imposibilã adoptarea
lor ºi discutarea directivelor venite
de la Comisia Europeanã”, ne-a de-
clarat, ieri, Maria Barna, preºedinte-

le Comisiei pentru buget, finanþe ºi
bãnci din Camera Deputaþilor, adã-
ugând cã aceste amânãri au dus la
întârzierea discutãrii problemei
SIF-urilor.

La începutul sesiunii parlamenta-
re, Maria Barna ne spusese cã acest
proiect va fi dezbãtut cu prioritate.

În prezent, un acþionar poate deþi-
ne maximum 1% din acþiunile unei
societãþi de investiþii financiare.

Modificarea pragului de deþinere
la SIF-uri a fost propusã, în iunie
2009, de senatorul PDL, Ovidiu Ma-
rian. Acesta dorea eliminarea pragu-
lui de deþinere, însã Senatul a propus
un prag de 5%. Propunerea a rãmas
blocatã la Comisia de Buget Finanþe
din Camera Deputaþilor, dupã ce a
primit avizul Comisiei Juridice în
februarie 2010.

ANCA OLARIU

(continuare în pagina 3)

Jeffrey Franks: Trebuie sã
scãpãm definitiv de sistemul
bãieþilor deºtepþi

Cea mai mare provocare pentru
autoritãþile române o reprezintã im-
plementarea unor reforme profunde
la nivelul întreprinderilor de stat,
fiind nevoie de o infuzie de capital ºi
de management privat, a declarat,
ieri, Jeffrey Franks, ºeful misiunii
Fondului Monetar Internaþional
(FMI) în România.

Domnia sa a precizat: “Trebuie sã
scãpãm definitiv de un sistem în care
bãieþii deºtepþi din sectorul public ºi
sectorul privat se bucurã de profituri
nemeritate, în timp ce angajaþii lor ºi
publicul larg plãtesc aceste activitãþi
ineficiente”.

Jeffrey Franks a adãugat cã a vã-
zut destulã determinare din partea
miniºtrilor ºi autoritãþilor române, în
general, pentru grãbirea procesului
de privatizare ºi numirea manage-
mentului privat la companiile de stat.
Totuºi, domnia sa crede cã este ne-
voie de mai multã acþiune ºi de defi-
nitivarea legislaþiei pânã la finele
anului.

ªeful misiunii FMI a declarat cã
investiþiile, sãnãtatea ºi arieratele
rãmân principalele provocãri pentru
urmãtoarea perioadã.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 3)

Premier interimar în Grecia, pânã în
februarie

Liderii celor
douã partide politi-
ce majore din Gre-
cia negociau, ieri,
alegerea unui nou
guvern interimar,
de uniune naþiona-
lã, care va avea ca
sarcinã adoptarea
pachetului de
salvare destinat
þãrii.

Premierul socia-
list George Papan-
dreou, care a accep-
tat sã pãrãseascã
aceastã funcþie
dupã tensiunile pe
care le-a creat, sãptãmâna trecutã, în
þarã ºi în întreaga Europã, a discutat

cu liderul conservator Antonis Sa-
maras, cu privire la un guvern care sã

conducã þara timp de 15 sãp-
tãmâni. Noua administraþie
va trebui sã aprobe, pânã la
alegeri, pachetul de salvare
de 130 de miliarde de euro
stabili t de creditorii
internaþionali ai Greciei la
data de 27 octombrie.

Pânã la închiderea
ediþiei, agenþiile inter-
naþionale de presã in-
formau cã viitorul pre-
mier grec ar putea fi
economistul Lucas Pa-
pademos, fost vice-
preºedinte al Bãncii
Centrale Europene
(BCE).

“Am putea spune:
habemus Papademos
(«avem un Papade-
mos»), dar încã nu este
cazul”, a declarat Ge-
orges Karatzaferis, li-
derul formaþiunii de
extremã-dreapta din

Grecia, dupã o întrevedere cu
preºedintele þãrii, Carolos Papoulias.

Karatzaferis a pus trei condiþii pen-
tru participarea la viitorul Cabinet:
încetarea reducerilor salariale ºi ale
pensiilor, pãstrarea suveranitãþii naþio-
nale ºi suspendarea privatizãrilor.

A.V.
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Konieczny, ºapte luni de
incompatibilitate la BVB
l Investitorii cer CNVM fundamentarea deciziei
prin care l-a declarat incompatibil pe Konieczny
cu funcþia de administrator BVB l Dan Paul,
Asociaþia Brokerilor: “Este bine cã CNVM a
îndreptat situaþia”

Bursa de Valori Bucureºti a func-
þionat aproape ºapte luni cu un admi-
nistrator incompatibil – în persoana
lui Grzegorz Konieczny - adicã a
luat decizii care ar putea fi puse,
acum, sub semnul întrebãrii.

CNVM a admis, joi, contestaþia
unui acþionar împotriva deciziilor
(n.r. din 10 mai) prin care îl validase

pe Grzegorz Konieczny, vice-
preºedintele executiv al Franklin
Templeton, administratorul Fondu-
lui Proprietatea, în funcþia de mem-
bru în Consiliul de Administraþie al
Bursei de Valori Bucureºti, potrivit
Buletinului CNVM.

ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 3)

Principalele partide politice din
Grecia s-au înþeles cã data cea
mai potrivitã pentru organizarea
alegerilor anticipate este 19
februarie 2012.


