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IIF: Intrarea Greciei
în faliment ar putea
provoca pagube de peste
1.000 miliarde euro

Un faliment dezordonat al Greciei
ar putea obliga Spania ºi Italia sã ce-
arã ajutor extern pentru a stopa ex-
tinderea riscurilor ºi ar putea provo-
ca zonei euro pagube de peste 1.000
de miliarde de euro, se aratã într-un
document confidenþial al Institute of
International Finance (IIF), citat de
presa internaþionalã.

IIF, organismul care reprezintã
deþinãtorii privaþi de obligaþiuni ele-
ne în negocierile cu Grecia privind
reducerea datoriei de stat, vrea ca
aceºtia sã accepte pânã în 8 martie
acordul de conversie a obligaþiunilor
care ar reduce datoria suveranã a
Greciei cu peste 100 miliarde euro.

Suedia creºte estimarea
privind necesarul de
finanþare pe 2012

Suedia ºi-a modificat în creºtere
estimarea privind necesarul de fi-
nanþare al guvernului în 2012, în
condiþiile în care cea mai mare eco-
nomie nord-europeanã luptã ca sã
evite recesiunea.

Biroul Naþional al Datoriei Suediei
anticipeazã cã þara va vinde bonduri
de 50 de miliarde coroane (7,5 miliar-
de dolari), faþã de 35 de miliarde co-
roane, cât preconiza în octombrie.

Barroso: Ieºirea Greciei din
zona euro ar fi un dezastru

Ieºirea Greciei din zona euro ar fi
“un dezastru” pentru poporul elen, a
declarat Jose Manuel Barroso,
preºedintele Comisiei Europene,
într-un interviu acordat cotidianului
austriac Die Presse. (V.R.)
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CE VA FACE STATUL?

Piaþa cere discount de 10-20%
la oferta “Transelectrica”

O
amenii din piaþa de capi-
tal solicitã un discount
între 10% ºi 20% pentru
oferta de vânzare a unui

pachet de 15% din acþiunile “Trans-
electrica”, iar vânzãtorul, statul
român, trebuie sã decidã cât de
curând dacã cedeazã presiunii.

Potrivit declaraþii-
lor oficiale fãcute pânã
acum, autoritãþile sunt
dispuse la o reducere
faþã de cotaþia bursie-
rã, însã nu se ºtie dacã
aceasta va fi pe mãsura
aºteptãrilor.

Oferta este progra-
matã pentru aceastã
lunã, astfel cã autoritã-
þile ar trebui sã publi-
ce, în zilele urmãtoare,
prospectul de emisiu-
ne, ce va cuprinde pre-
þul ºi mecanismul sãu
de formare, precum ºi perioada
exactã de subscriere.

Statul, împreunã cu intermedia-
rii, va trebui sã cântãreascã bine ºi
care vor fi cele zece zile dedicate
subscrierii în ofertã, întrucât suc-
cesul ar putea depinde ºi de contex-
tul internaþional, unde tensiunile
din Iran ºi Grecia schimbã senti-

mentele investitorilor de la o zi la
alta.

Un nou eºec, dupã cel al ofertei
“Petrom”, în vara anului trecut, ar fi
un dezastru, sunt de pãrere unii ana-
liºti, care spun cã ar fi mai bine ca
statul sã mai amâne oferta, în caz cã
pieþele nu sunt favorabile.

Alte voci susþin cã
pachetul de acþiuni
“Transelectica” nu
trebuie vândut la orice
preþ ºi cã statul ar mai
trebui sã amâne ofer-
tele asumate în pro-
gramul cu FMI câþiva
ani.

Programul de
vânzare de acþiuni la
companii din sectorul
energetic a stârnit ne-
mulþumirea cetãþeni-
lor. O parte dintre cei
care scandeazã, de

sãptãmâni bune, împotriva guver-
nanþilor, au organizat, recent, un pro-
test la Ministerul Economiei, cerând
renunþarea la acest program.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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Nervozitate pe pieþe:
euro se depreciazã
nModul de calcul al
Libor ar putea fi revizuit

Euro s-a depreciat ieri, pe pie-
þele externe, consemnând ni-
velul minim al ultimelor

douã sãptãmâni faþã de dolar, în
condiþiile în care investitorii se tem
în privinþa situaþiei datoriilor din
zona euro ºi a economiei globale.

Investitorii sunt
îngrijoraþi cã Gre-
cia nu va reuºi sã
finalizeze pânã în
8 martie acordul privind restructura-
rea datoriei prin schimbul de obliga-
þiuni cu deþinãtorii privaþi. În plus,
Eurostat a anunþat cã economia eu-
ropeanã a scãzut în ultimul trimestru
din 2011, ceea ce a avut un impact
negativ asupra dinamicii monedei
unice. Conform datelor oficiale,
PIB-ul zonei euro, dar ºi cel al Uniu-
nii Europene au scãzut cu 0,3% în ul-
timele trei luni din 2011, comparativ
cu trimestrul al treilea.

Euro a coborât cu 0,7% la ora
10.48, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,3120 dolari. Cursul

este cel mai redus din 16 februarie
pânã în prezent.

Pe de altã parte, autoritãþile bri-
tanice ºi grupurile bancare discutã
pe marginea unei posibile revizuiri
a modului de calcul ºi de reglemen-
tare a dobânzilor interbancare, ca
urmare a acuzaþiilor de manipulare
a pieþei de profil, care au generat
anchete în America de Nord, Euro-

pa ºi Japonia. Re-
uniunea în acest
sens a avut loc
luni , pot r iv i t

anunþului fãcut, ieri, de Asociaþia
Bancherilor Britanici (ABB), care
a menþionat: “Am luat în discuþie
viitoare reglementãri ºi evoluþii de
piaþã privind dobânda Libor (n.r.
London Interbank Offered Ra-
tes)”. ABB a precizat cã autoritãþi-
le de reglementare ºi bãncile vor sã
iniþieze, acum, “discuþii tehnice”
cu participanþii la piaþa de profil,
cu privire la viitoarele evoluþii ale
Libor.
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Citiþi, în pagina 5, opiniile din piaþa de
capital, legate de oferta “Transelectrica”.

În urma acordului sem-
nat cu Fondul Monetar
Internaþional, statul, prin
“Oficiul Participaþiilor
Statului ºi Privatizãrii în
Industrie” (OPSPI), ºi-a
asumat responsabilita-
tea cã, pânã la finalul
acestui an, va scoate la
vânzare pachete de
10-15% din acþiunile
companiilor aflate în
portofoliul Ministerului
Economiei.

MIC PROTEST LA MINISTERUL ECONOMIEI

Enigmatica bãgare-n dubã
n Prinþesa Caragea,
dusã la secþie

Circa 15 protestatari s-au adu-
nat ieri în faþa Ministerului
Economiei, pentru a-ºi ex-

prima nemulþumirea faþã de
exploatarea gazelor de ºist.

Ora 16.30: Ajung în faþa
Ministerului Economiei.
Exact în acel moment mai
mulþi protestatari sunt urcaþi
în duba Jandarmeriei, pentru
a fi duºi la secþie. Sunt urcatã
în dubã laolaltã cu ceilalþi.
Întreb, în drum spre secþie,
care este motivul legal al reþi-
nerii mele ºi al celorlalþi. Nu
primesc niciun rãspuns de la
jandarmi, care îmi spun cã au
fost deja oferite explicaþii mai
devreme. Le repet cã nu am
fost de faþã ºi cer, încã o datã,
lãmuriri. Nu le primesc. Nu ne-au
spus nici mãcar spre ce secþie de po-
liþie ne îndreptãm.

Ora 16.50: Ajungem la secþia 5 de
poliþie. Jandarmii le comunicã celor
reþinuþi cã nu au voie sã îºi ia cafea,

dacã vor ca lucrurile sã meargã repe-
de ºi sã fie eliberaþi. Uºile de la intra-
rea în secþie sunt blocate. Îi rog pe
doi dintre protestatari sã îmi poves-
teascã de ce au fost reþinuþi. Aflu cã,
de fapt, urmeazã sã primeascã a doua

amendã, urmare a prezenþei lor în
faþa Ministerului Economiei. Unul
dintre tineri mi-a declarat: „Prima
oarã am fost ridicaþi astãzi (ieri –
n.red.) în jurul orei 14.00, deºi nu
apucaserãm, încã, sã scandãm.

Ne-au ridicat pentru bannerele
afiºate. Ne-au spus cã formãm o adu-
nare ilegalã ºi cã sãvârºim o contra-
venþie. Au urmat discuþii cu legile în
faþã. Le-am arãtat articolele 30 ºi 39
din Constituþie. Articolul 30 spune

cã libertatea de exprimare a
gândurilor, a opiniilor sau a
credinþelor ºi libertatea crea-
þiilor de orice fel prin viu grai,
prin scris, prin imagini, prin
sunete sau prin alte mijloace
de comunicare în public sunt
inviolabile. Acelaºi articol
spune cã cenzura de orice fel
este interzisã. Pe de altã parte,
articolul 39 aratã cã «mitingu-
rile, demonstraþiile, procesiu-
nile sau orice alte întruniri sunt
libere ºi se pot organiza ºi des-
fãºura numai în mod paºnic,
fãrã niciun fel de arme». Cu
toate acestea, ne-au bãgat la

dubã ºi ne-au dus, iniþial, la secþia 3 de
poliþie, unde ne-au întocmit proces
verbal ºi ne-au amendat”.

VIVIANI MIRICÃ
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FONDUL PROPRIETATEA

O “ºuºã” contra ruºilor

F
ranklin Templeton, de-
spre care nu se mai ºtie
dacã este sau nu este so-
cietatea de administrare

a Fondului Proprietatea (FP), a
trecut la gesturi radicale, de
vânzare a acþiunilor pe care FP le
deþine la treisprezece societãþi din
domeniul energiei.

Practic, Franklin Templeton pro-
cedeazã la extincþia portofoliului FP,
astfel cã, la capãtul aventurilor sale
prin justiþia românã, indiferent cã va
fi gãsit drept administrator legal sau
nu, oricum nu va mai avea ce sã ad-
ministreze.

Fondul Proprietatea s-a menþinut
în centrul unor scandaluri ºi contro-

verse de la constituire ºi pânã acum.
Astãzi, povestea sa simplificatã

poate fi spusã aºa: niºte politicieni de
prin PNL ºi-au pus un ziarist medio-
cru drept ministru de finanþe care a
creat o ºuºanea cu pretenþie de “me-
canism de despãgubire” a spoliaþilor
de regimul comunist ºi s-a cocoþat în
administrarea “ºuºanelei” pentru bã-
nuþi frumuºei; au predat “ºuºa” unei
legende rãsuflate a pieþei americane,
care vinde industria noastrã energe-
ticã în cel mai prost moment al pie-
þei.

Mai bine o dãdeam la ruºi.
Mãcar ne fãceam un prieten.

MAKE

Franklin Templeton a anunþat asearã cã, în urma unui proces de selecþie iniþiat în noiembrie 2011, a desemnat Citigroup Glo-
bal Markets Limited sã fie intermediarul exclusiv pentru facilitarea uneia sau mai multor posibile tranzacþii care implicã inte-
resele Fondului Proprietatea în vânzarea, transferul sau altã formã de înstrãinare a unor companii nelistate de distribuþie ºi
furnizare de electricitate ºi gaze naturale, ºi anume:

Valoarea totalã a acestor deþineri este
de 527,6 milioane de euro, sau aproxi-
mativ 15% din VAN, conform celei
mai recente VAN a Fondului Proprieta-
tea, calculatã la 31 ianuarie 2012.

Greg Konieczny, Manager de Fond al
Fondului Proprietatea, a declarat:
„Mandatul pe care l-am oferit Citigro-
up este în concordanþã cu unul dintre
obiectivele noastre cheie, acela de a
reduce ponderea companiilor nelista-
te din portofoliul Fondului Proprieta-
tea. Prin aceastã mãsurã, sperãm sã
creãm plus valoare pentru acþionarii
noºtri. Credem cã reþeaua de contac-
te pe care Citigroup o are în industrie
ºi experienþa în consultanþã pentru
asemenea tip de tranzacþii ne vor aju-
ta sã ne asigurãm cã, în cazul în care
vor avea loc tranzacþii, acestea vor fi
încheiate în cei mai buni termeni posi-
bili pentru Fond”.

Nr. Companie
Deþinerea
Fondului

Proprietatea

Valoarea în VAN pen-
tru fiecare deþinere
(milioane Euro)*

1 E.ON Moldova Distribuþie S.A 22% 50.8

2 E.ON Gaz Distribuþie S.A 12% 26.6

3 E.ON Energie România S.A 13% 21.7

4 Enel Distribuþie Muntenia 12% 77.7

5 Enel Energie Muntenia 12% 8.6

6 Enel Distribuþie Banat S.A 24% 72.9

7 Enel Distribuþie Dobrogea S.A 24% 50.4

8 Enel Energie S.A 12% 4.5

9 GDF Suez Energy Romania 12% 78.0

10 Electrica Distribuþie Muntenia Nord S.A 22% 54.8

11 Electrica Distribuþie Transilvania Nord S.A 22% 39.3

12 Electrica Distribuþie Transilvania Sud S.A 22% 42.3

13 Electrica Furnizare S.A 22% 0

* Pentru calculul în euro a fost folositã rata oficialã de schimb la 31 ianuarie 2012.


