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Inflaþia din zona euro
a stagnat în martie

Inflaþia din zona euro a stagnat în
luna martie, la 2,7% (nivel atins ºi în
februarie), însã a depãºit estimarea

oficialã lansatã
în acest sens,
de 2,6%, potri-
vit Eurostat.

Inflaþia din
cele 17 state
care împart
moneda unicã
se menþine
astfel peste ni-

velul þintit de Banca Centralã Euro-
peanã, de cel mult 2%, din cauza
preþurilor ridicate ale petrolului.

Fitch confirmã
ratingul Austriei

Agenþia de evaluare financiarã
Fitch Ratings a confirmat, ieri, ratin-
gul de top “AAA” atribuit împrumu-
turilor pe termen lung în valutã ºi
monedã localã ale Austriei, perspec-
tiva asociatã fiind “stabilã”. Fitch
considerã cã acest rating este susþi-
nut de economia flexibilã a Austriei
ºi de eforturile þãrii de a þine sub con-
trol criza datoriilor din zona euro.

FMI: BCE ar trebui
sã-ºi reducã dobânda

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ar trebui sã-ºi reducã dobânda de re-
ferinþã ºi sã utilizeze în continuare
mãsurile de susþinere a sistemului

bancar, potrivit
Fondului Mo-
netar Interna-
þional (FMI).

D o b â n d a
BCE este de
1% - nivel mi-
nim record. În
d e c e m b r i e
2011 ºi februa-

rie 2012, BCE a injectat în total
1.000 de miliarde euro în sistemul
bancar, cu scopul susþinerii activitã-
þii economice.

Spania, în recesiune
Spania a revenit în recesiune în

primul trimestru, potrivit guvernato-
rului bãncii centrale de la Madrid,
Miguel Fernandez Ordonez. Acesta
a confirmat cã declinul de 0,3% din
ultimele trei luni ale anului trecut a
continuat la începutul lui 2012.

Datele preliminare privind evolu-
þia economiei spaniole în primul tri-
mestru vor fi publicate la sfârºitul lu-
nii aprilie.

Amintim cã Spania a ieºit din re-
cesiune la începutul lui 2010.

Japonia va furniza
FMI 60 miliarde dolari

Japonia a anunþat, ieri, cã va furni-
za credite adiþionale de 60 de miliar-

de dolari Fon-
dului Monetar
Internaþional
(FMI), urmã-
rind astfel sã
susþinã efortu-
rile de depãºire
a crizei datorii-
lor din zona
euro. Angaja-

mentul Japoniei este a doua promi-
siune fermã de finanþare suplimenta-
rã, dupã cea a zonei euro, de 150 mi-
liarde de euro.
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Sorin Blejnar a fost demis

Primul-ministru Mihai-Rãzvan
Ungureanu l-a revocat ieri
din funcþia de preºedinte al

ANAF pe Sorin Blejnar, care urmea-
zã sã conducã divizia de control al
marilor averilor din cadrul ANAF.

În locul sãu, pre-
mierul l-a numit pe
Sorin Pop. Acesta a
ocupat funcþia de vi-
cepreºedinte al
ANAF pe vremea
Guvernului condus
de cãtre Cãlin Popes-
cu Tãriceanu, fiind
schimbat, în anul
2009, printr-o deci-
zie a lui Emil Boc.

Ieri a expirat ter-
menul acordat de
premierul Mihai Rãzvan Ungureanu
instituþiilor implicate în combaterea
evaziunii fiscale, pentru a aduce la
buget douã miliarde de euro, echiva-
lentul a aproximativ 1,5% din Pro-
dusul Intern Brut (PIB).

Sorin Blejnar a declarat, sãptãmâ-
na trecutã, cã instituþia pe care o con-
duce a dat amenzi ºi a confiscat mãr-
furi în valoare de aproximativ 1,1

miliarde euro de la începutul anului.
“Am reuºit în aceastã perioadã sã
stabilim sume reprezentând confis-
cãri, sume stabilite suplimentar la
impozitare, respingeri de rambursa-
re de TVA, mãsuri asiguratorii insti-

tuite de 4,9 miliarde
de lei, ceea ce repre-
zintã 0,81% din
PIB-ul aferent anului
2012”, a explicat
domnia sa. Statul a
încasat, însã, o sumã
mai micã, din cauzã
cã unele amenzi au
fost contestate iar bu-
nurile confiscate nu
au fost valorificate în
totalitate.

PIB-ul prognozat
pentru acest an este de 579,6 mi-
liarde lei, ceea ce face ca suma pe
care primul-ministru a cerut sã fie
colectatã din combaterea evaziu-
nii fiscale în termen de ºaizeci de
zile sã fie de aproximativ 8,6 mi-
liarde lei.

ALEXANDRU SÂRBU
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DOUÃ NUMÃRÃTORI ALE VOTURILOR

Rezultate necunoscute
la AGA SIF Muntenia

SIF Muntenia nu a comunicat
încã deciziile luate de acþio-
nari în adunarea generalã de

bilanþ, þinutã joia trecutã, pe fondul
unui conflict între unii investitori ºi
conducerea societãþii, pornit de la
dividendul propus.

Un grup de acþionari, constituit în
jurul lui Gheorghe Iaciu, de la Doraly,
ºi al casei de brokeraj Swiss Capital, a
solicitat distribuirea unui dividend
mai mare.

Grupul, care a
venit bine pregã-
tit în procedurile tehnice legate de
AGA, a reuºit sã îºi impunã secretaria-
tul de ºedinþã, format din Daniel Pala-
de (reprezentantul lui Gheorghe Ia-
ciu), Bogdan Juravle, directorul gene-
ral alSwissCapital, ºiMarcelAnghel.

Petre Pavel Szel, preºedintele SAI
Muntenia, a prezentat bugetul, iar ac-
þionarii ºi-au prezentat doleanþele pri-
vind schimbarea de politicã contabi-
lã, respectiv creºterea dividendului
din rezervele din 2009, 2010 ºi 2011.

Administratorii aveau pregãtit un
rãspuns de la Ministerul Finanþelor
privind aceastã solicitare, potrivit
cãruia poziþiile contabile nu se pot
schimba pentru exerciþiile fiscale
deja încheiate sau în timpul
exerciþiului financiar.

Dupã 8-9 ore de dezbateri, proble-
ma s-a blocat la numãrarea voturilor.

Secretariatul de ºedinþã a invocat trei
voturi transmise electronic de unele

fonduri de pensii
“Allianz Þiriac”,
care înclinau ba-

lanþa spre respingerea punctelor de pe
ordinea de zi, voturi pe care comisia
tehnicã le numãrase în favoarea pro-
punerilor fãcute de administratori.

În acest punct, Marian Dinu,
preºedintele ºedinþei ºi preºedintele
Consiliului Reprezentanþilor Acþio-
narilor, a închis ºedinþa, aflându-se
în faþa a douã numãrãtori diferite.

ADINA ARDELEANU
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A treia oarã când
BVB se comportã
ciudat cu “Oltchim”

B
ursa de Valori Bucureºti
(BVB) s-a comportat, a
treia oarã, ciudat faþã de
Oltchim, în ultimele douã

luni. Ieri la prânz, Ministerul Econo-
miei a anunþat, într-un comunicat, cã
patru potenþiali investitori (Pega-
mont Ploieºti România, PCC SE
Germania, AISA Invest România ºi
JSC TISE Rusia) au depus oferte
preliminare ºi neangajante în proce-
sul de privatizare a companiei vâlce-
ne. Numai cã BVB nu a suspendat

ieri acþiunile Oltchim de la tranzac-
þionare ºi nici nu a diseminat infor-
maþia cãtre acþionari.

Comportamentul ciudat al BVB
faþã de Oltchim a mai fost semnalat de
ziarulBURSA, încursul luniimartie.

Pe 7 martie, BVB nu a catadicsit sã
suspende de la tranzacþionare acþiuni-
le Oltchim, atunci când a apãrut ofi-
cial informaþia despre faptul cã a fost
aprobatã, de cãtre Comisia Europea-
nã, conversia în acþiuni, în favoarea
AVAS, a datoriilor combinatului de

135 de milioane de euro cãtre stat.
Cu douã zile întârziere, pe 9 mar-

tie, dupã ce a fost semnalat cazul de
ziarul BURSA, BVB a oprit acþiuni-
le OLT de la tranzacþionare, ca sã ve-
rifice ºtirea privind conversia dato-
riilor în acþiuni. Între timp, investito-
rii luaserã cunoºtinþã de aprobarea
Comisiei, de la noi ºi din alte surse
de presã.

ANA ZIDARU
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Managementul privat în
companiile de stat, la ralanti

Adoptarea managementu-
lui privat în companiile
de stat este o temã asuma-

tã de Executiv încã din 2009 dar
pusã în aplicare doi ani mai târziu,
la finele lui 2011. Lipsa de fermi-
tate în luarea mãsurilor care sã
aducã primii manageri privaþi în
companiile din domeniul energe-
tic a adus actuala administraþie în
situaþia de a trebui sã modifice, în
perioada urmãtoare, lista societã-
þilor agreate cu organismele inter-
naþionale. Peste vechile intenþii
de privatizare a managementului
s-au suprapus, acum, noile mãsuri
de vânzare a pachetelor majorita-
re deþinute de stat la societãþi pre-
cum Oltchim, Electrica Furnizare
ºi Complexurile Energetice Olte-
nia ºi Hunedoara.

Numai cã procesul de vânzare a
acþiunilor se deruleazã rapid ºi, în
cazul unor societãþi, îl depãºeºte ca
grafic de implementare pe cel de se-
lecþie al managerilor privaþi.
“Oltchim”, de exemplu, mai are o
lunã ºi jumãtate pânã la anunþarea in-
vestitorului strategic ce va prelua pa-
chetul majoritar de acþiuni, iar pro-
cesul de selecþie a managerului pri-
vat este în fazã incipientã. Ministerul
Economiei a semnat, la finele anului
trecut, cu compania danezã “Peder-
sen&Partners Consulting”, contrac-
tul de consultanþã pentru recrutarea
de personal de conducere, prin care
firma de recrutare va ajuta instituþia
sã elaboreze caietele de sarcini ºi sã
organizeze licitaþiile prin care vor fi
desemnate firmele care vor selecta
candidaþii pentru posturile de mana-
geri la companiile din subordine.

Primele pe listã sunt Oltchim, Hidro-
electrica, Romarm ºi Electrica Fur-
nizare.

Surse autorizate din Ministerul
Economiei ne-au declarat: “Este evi-
dent cã nu mai are sens sã selectãm
manager privat pentru societãþi pre-
cum Oltchim sau Electrica Furniza-
re, pe care statul doreºte sã le vândã
integral. Managementul privat are
sens numai acolo unde statul doreºte
sã rãmânã acþionar majoritar. Vom
propune, la urmãtoarea vizitã a dele-
gaþiei FMI, o clarificare a listei com-
paniilor care urmeazã sã aibã mana-
gement privat”.

Guvernul a aprobat, în decembrie
2011, o Ordonanþã de Urgenþã care
creeazã condiþiile selecþiei manage-
rilor privaþi în întreprinderile publi-
ce, într-un context mai larg al extin-
derii principiilor guvernanþei corpo-
rative la societãþile de stat. Actul
normativ se aplicã companiilor na-
þionale, societãþilor naþionale, socie-
tãþilor comerciale cu capital majori-
tar sau integral de stat ori deþinut de
unitãþi administrativ-teritoriale, pre-
cum ºi regiilor autonome înfiinþate
de stat sau unitãþi administrativ-teri-
toriale.

La vremea respectivã, ministrul
Justiþiei, Cãtãlin Predoiu, a declarat
cã adoptarea proiectului de cãtre Gu-
vern reprezintã implementarea obli-
gaþiilor pe care România ºi le-a asu-
mat prin Scrisoarea de Intenþie cu
FMI ºi cã, prin aplicarea acestui act
normativ, vom avea management
privat în toate companiile de stat.

ALINA TOMA VEREHA
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DESPÃGUBIREA FOªTILOR PROPRIETARI

Guvernul analizeazã o propunere neconstituþionalã
Presiunea ca Guvernul sã rezol-

ve problema despãgubirii
foºtilor proprietari spoliaþi de

regimul comunist este atât de mare,
încât Executivul a ajuns sã ia în cal-
cul chiar ºi o variantã de lucru, decla-
ratã neconstituþionalã încã din 2008.

CEDO a impus ca România sã efi-
cientizeze procesul de despãgubire,
pânã la varã, iar plafonarea la 15%
din valoarea realã a bunului, propusã
de Guvern, a stârnit un val de nemul-
þumiri, iar juriºtii au catalogat pro-
iectul drept ruºinos ºi discriminato-
riu, prefigurând un val de procese
contra statului.

Astfel, guvernul a ajuns sã anali-

zeze varianta ca viitorul proiect de
lege sã prevadã restituirea în naturã
pentru dosarele deja depuse la Auto-
ritatea Naþionalã Restituirea Pro-
prietãþilor, cu stabilirea unui termen
pânã la care mai pot fi depuse dosare
care sã fie soluþionate tot cu retroce-
dãri în naturã, potrivit Mediafax.
Ministerul Justiþiei a fost mandatat
sã analizeze din punct de vedere juri-
dic o soluþie pentru amendarea pro-
iectului de lege în acest sens.

Iniþial, proiectul prevedea elimina-
rea posibilitãþii restituirii în naturã.

Înlocuirea restituirii în naturã a
proprietãþii confiscate de statul co-
munist cu despãgubirea în bani pen-

tru cereri deja depuse a fost respinsã
de Curtea Constituþionalã în 2008,
într-un proces privind bunurile com-
paniilor privatizate, cu argumentul
cã astfel sunt create discriminãri ºi
legea este aplicatã retroactiv, mai
anunþã agenþia de presã: “Impunerea
exclusiv a despãgubirilor în locul re-
trocedãrii în naturã, variantã analiza-
tã în prezent de Guvern, nu a fost ac-
ceptatã de cãtre Curtea Constituþio-
nalã (CC) printr-o decizie emisã încã
din 2008, la acel moment
arãtându-se cã toate persoanele care
au depus cereri în termenul legal se
aflã într-o situaþie juridicã identicã,
ºi anume au dobândit dreptul la resti-

tuirea în naturã.
Decizia a fost emisã în urma unei

sesizãri din oficiu primite din partea
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(ICCJ), într-un litigiu al unei persoa-
ne fizice cu Agenþia Domeniilor Sta-
tului ºi o firmã privatã. În acel dosar,
ale cãrui concluzii pot fi luate în cal-
cul ºi pentru proiectul pregãtit în pre-
zent de Guvern, era contestatã o mo-
dificare a legii prin care pentru pro-
prietãþile evidenþiate în patrimoniul
societãþilor comerciale privatizate
nu mai erau permise retrocedãri în
naturã, ci doar despãgubiri.

Curtea Constituþionalã a respins
aceastã variantã în condiþiile în care

despãgubirile nici mãcar nu erau li-
mitate atunci la 15% din valoarea
proprietãþii, cum propune în prezent
Guvernul, ci calculate la valoarea de
piaþã a imobilelor solicitate”.

Restituirea în naturã,
cerutã de UDMR

Preºedintele UDMR, Kelemen
Hunor, a afirmat sâmbãtã cã va
cere în coaliþie ca restituirea în na-
turã a imobilelor sã fie reintrodusã
în legislaþie.

A.A.
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FMI ºi-a modificat
în creºtere
estimãrile privind
economia mondialã
l Zona euro s-a
stabilizat, conform FMI
l Previziunea pentru
avansul economiei
României în 2012 a fost
menþinutã la 1,5%

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ºi-a modificat ieri, în
sens pozitiv, estimarea de

creºtere a economiei mondiale în
acest an, instituþia considerând cã
activitatea din SUA s-a îmbunãtãþit,
iar zona euro s-a stabilizat compara-
tiv cu anul trecut, chiar dacã este su-
pusã riscurilor, în continuare.

FMI anticipeazã cã economia
mondialã va înregistra o expansiune
de 3,5% anul acesta, faþã de 3,3%,
cât prognoza în luna ianuarie. Pentru
zona euro, FMI aºteaptã o scãdere de
0,3%, faþã de 0,5%, cât era previziu-
nea anterioarã. (A.V.)
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