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Zona euro vrea
angajament scris de la
Grecia pentru mãsurile
de austeritate

Oficialii zonei euro le-au cerut,
luni seara, socialiºtilor ºi conserva-
torilor din Grecia, care formeazã un

Guvern de coa-
liþie, sã ofere un
a n g a j a m e n t
scris privind re-
spectarea pro-
misiunilor de
reducere a chel-
tuielilor bugeta-
re ºi de reforme,

înaintea deblocãrii sprijinului finan-
ciar extern.

“Le vom cere autoritãþilor elene sã
trimitã o scrisoare semnatã de princi-
palele douã partide, pentru reafirma-
rea angajamentului þãrii privind re-
spectarea mãsurilor decise pentru
asanarea conturilor publice ale statu-
lui ºi pentru planul de ajutor adoptat
la sfârºitul lui octombrie”, a declarat
preºedintele Eurogrup, Jean-Claude
Juncker.

Costurile de creditare
ale Italiei continuã
sã creascã

Costurile de creditare ale Italiei au
crescut ieri, din nou, diferenþa dintre
obligaþiunile italiene pe zece ani ºi
titlurile similare germane ajungând
la 495,5 puncte de bazã, un nou ma-
xim istoric. Totodatã, randamentul
pentru obligaþiunile italiene pe zece
ani a crescut la nivelul record de
6,73%, considerat nesustenabil pe
termen lung.

V.R

(continuare în pagina 3)

PRAGUL DE 5%, APROAPE CERTITUDINE

Euforie pe SIF-uri
l Fondurile ar putea privi societãþile cu alþi ochi, dacã legea pragului majorat va fi promulgatã

Investitorii au fost încântaþi de
avizul favorabil pentru ridica-
rea pragului limitã de deþinere

la SIF-uri, dat de Comisia de buget
finanþe a Camerei Deputaþilor, luni
seara, astfel cã au sãltat cotaþiile
acþiunilor cu aproximativ 10 pro-
cente în prima parte a ºedinþei de
ieri.

La finalul zilei, indicele BET-FI

(n.r. al celor cinci societãþi de in-
vestiþii financiare plus Fondul
Propr ie ta t ea ) e ra co ta t l a
18.381,35 puncte, cu 4,05% peste
nivelul precedent, creºterile
SIF-urilor fiind cuprinse între
3,65% ºi 7,59%

Deºi deputaþii pãreau cã au uitat
de iniþiativa senatorului Ovidiu Ma-
rian privind creºterea pragului la

SIF-uri, aceºtia au surprins, luni sea-
ra, piaþa, care aºtepta acest aviz de un
an ºi jumãtate.

Specialiºtii din piaþa de capital sa-
lutã decizia Comisiei din Camera
Deputaþilor ºi aºteaptã votul în plen
ºi promulgarea legii, care, spun ei, va
face ca mai mulþi investitori, inclusiv
strãini ºi fonduri de investiþii, sã fie
interesaþi de SIF-uri.

Valentin Ionescu: Avizul
deputaþilor, lucru bun
pentru piaþã

Valentin Ionescu, directorul gene-
ral al Bursei de Valori Bucureºti,
ne-a declarat: “Tema pragului la
SIF-uri este în dezbatere de mulþi
ani. De câte ori a fost adusã în discu-
þie, SIF-urile s-au miºcat în sens po-

zitiv. Când pragul a fost majorat de la
0,1% la 1%, impactul asupra pieþei a
fost unul pozitiv.

Prin prisma acestui fapt, consider
cã avizul Comisiei de buget finanþe
pentru ridicarea pragului la 5% este
un lucru bun pentru piaþã”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Miniºtrii lui
Papandreou
au demisionat

Premierul elen Giorgios Papandre-
ou a cerut ieri, în cursul unei
ºedinþe extraordinare a Consiliului

de Miniºtri, demisia membrilor Cabine-
tului sãu, ca sã faciliteze formarea guver-
nului interimar de uniune naþionalã.

“Ne-am depus demisiile ca sã sus-
þinem premierul în acþiunile sale”, a
declarat ministrul turismului, Geor-
ge Nikitiadis.

La rândul sãu, viceministrul edu-
caþiei, Evi Christophilopoulou, a
afirmat: “Suntem foarte aproape de
formarea unei coaliþii de guver-
nãmânt, ceea ce este foarte impor-
tant pentru stabilitatea þãrii”.

În urma unui acord cu liderul for-
maþiunii de dreapta Noua Democra-
þie, Antonis Samaras, ºi dupã o serie
de negocieri, Papandreou s-a angajat
sã demisioneze, la rândul sãu, din
fruntea Executivului.

A.V.

(continuare în pagina 3)

VÎNTU ªI LUCA

Sârba-n cãruþã
V

întuºiLucaaufost arestaþi
pe motiv cã au jucat
sârba-n cãruþã, dar e drept
cã-i vorba de o cãruþã de

bani – cei 328 de milioane de euro pe
care i-a obþinut Petromservice, prin
contractul de vânzare a activitãþilor de
servicii petroliere ºi transferul celor
10.000 de angajaþi cãtre Petrom,
încheiat în 2007 ºi finalizat în 2008.

Iatã ce reiese din ceea ce acuzã
procurorii:

Totul a pornit de aici: “Avem niºte
bani, cum procedãm?”

Adicã: în realitate, banii sunt ai
noºtri, dar figureazã în scripte la Pe-
tromservice, unde mai sunt ºi alþi ac-
þionari (de fapt, nu este deloc exclus
ca ceilalþi acþionari sã fie acþionari,
tot aºa, doar în scripte) – cum facem
ca realitatea sã corespundã cu scrip-
tele ºi banii sã ne intre în buzunare?

Aurmat un joc foarte popular, deloc
sofisticat, deloc inventiv, pentru cã
Vîntu îl practicase ºi la FNI: cumpãrãm
niºte acþiuni de doi bani ºi i le vindem
lui Petromservice cu doi lei, cum am
fãcut cu acþiunile Exportimport, în anii
1997-2000, când le-am cumpãrat cu
doibaniºi le-amvândutcudouãsutede
lei (mã rog, e o metaforã) la FNI.

Vîntu & amicii se aflau la ambele
capete ale tranzacþiei: ei îºi vindeau, ei
îºi cumpãrau – Doamne!, ce frumuseþe
de comerþ! – ºi, la coadã, diferenþa
enormãdepreþ le reveneaînbuzunare.

Bani cinstiþi.
Încã o datã, nu excludem ca, întra-

devãr, sã fi fost banii lor, în realitate

– ai lui Vîntu & amicii - ºi de fapt sã
nu-i fi prejudiciat pe ceilalþi acþionari,
pentru cã altã experienþã a lui Vîntu,
cea de la Banca Romextera, a arãtat
cã este capabil sã încheie mii de pro-
curi la notariat, astfel ca salariaþii sã

figureze oficial drept acþionari ai
bãncii, dar, “de facto”, acþiunile sã-i
aparþinã.

MAKE

(continuare în pagina 13)

Premierã pentru Luca, obiºnuinþã pentru Vîntu

Tribunalul Bucureºti a decis arestarea preventivã pentru 29 de zile a celor
zece persoane cercetate pentru delapidare ºi spãlare de bani în dosarul fali-
mentãrii Petrom Service. Primii în capul listei se aflã Sorin Ovidiu Vîntu ºi Li-
viu Luca, dar alãturi de aceºtia vor suferi rigorile legii ºi Octavian Þurcan,
Gheorghe ªupealã, Sorin Mihai, Mihai Viorel Râmboacã, Rãzvan Florin
Râmboacã, Zizi Anagnostopol, Daniela Braºoveanu ºi Ioan Bohâlþeanu.
Judecarea ordonanþei de reþinere a fost pigmentatã ºi cu momente tragi-co-
mice. În cazul lui Sorin Ovidiu Vîntu, instanþa a decis cã termenul de 29 de
zile va curge din momentul în care acesta va fi dus efectiv în arestul Poliþiei
Capitalei. (D.N.)

(continuare în pagina 13)

Retrageri record din
bãncile Greciei

Banca Greciei a raportat o dimi-
nuare de 5,5 miliarde de euro a de-
pozitelor companiilor ºi persoane-
lor fizice, în luna septembrie (de la
188,7 miliarde de euro, la 183,2
miliarde), ceea ce pare sã stabileas-
cã recordul în retragerile din bãnci-
le greceºti, comparativ cu scãderi-
le (neîncetate) ale lunilor prece-
dente.
În septembrie 2009, depozitele
greceºti se ridicau la 237,8 miliar-
de de euro.


