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LUCIAN ANGHEL: DACÃ PIAÞA VA CÃPÃTA ÎNCREDERE,

IMM-urile vor începe sã atragã
capital pe bursã
Lucian Anghel, preºedintele

Bursei de Valori Bucureºti
(BVB), considerã cã, dacã

piaþa va cãpãta încredere, întreprin-
derile mici ºi mijlocii (IMM) din
þara noastrã vor începe sã atragã ca-
pital prin listarea la bursã. Acest lu-
cru ar urma sã se întâmple sub pre-
siunea reducerii creditãrii econo-
miei din partea bãncilor, a explicat
domnia sa, care a mai precizat cã, în
þara noastrã, companiile se bazeazã
aproape exclusiv pe credite bancare
pentru finanþarea activitãþii.

De asemenea, atragerea IMM-uri-
lor reprezintã scopul final al BVB, a
arãtat Lucian Anghel. “Scopul nostru
final nu este sã finanþãm companiile
de stat , ci sã ajutãm antreprenorii lo-
cali sã îºi creascã ºi sã îºi dezvolte
afacerile ºi chiar sã cumpere afaceri
din Bulgaria, Serbia sau Republica
Moldova”, potrivit preºedintelui
Bursei de Valori Bucureºti.

Companiile bune gãsesc întotdea-
una investitori, indiferent de condi-
þiile de piaþã, este de pãrere Lucian
Anghel. Domnia sa a declarat cã
oferta de listare a 10% din “OMV

Petrom”, care nu a fost finalizatã
anul trecut, poate fi executatã fãrã
probleme pe piaþa localã.

Transparenþa este un element cri-
tic pentru orice companie, putând sã
ducã o la o creºtere puternicã a valo-
rii acesteia, considerã preºedintele
BVB. Foarte importante sunt ºi þin-
tele pe care acþionarii majoritari le
stabilesc, a mai menþionat domnia
sa. “Dacã þintele sunt stabilite corect,
valoarea companiilor va creºte în
timp”, a explicat Lucian Anghel.

În privinþa companiilor de stat
pentru care Guvernul intenþioneazã
sã vândã pachete minoritare de ac-
þiuni pe piaþa localã de capital,
preºedintele BVB a declarat cã inves-
tiþiile acestora urmeazã sã fie reali-
zate prin bursã, pentru cã Statul nu
va mai putea susþine de la buget aces-
te investiþii.
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Reuniune extraordinarã
a UE, în 23 mai

Uniunea Europeanã a convocat la
data de 23 mai o reuniune extraordina-
rã a liderilor regiunii, în cadrul cãreia
aceºtia vor discuta despre mijloacele
de relansare a creºterii economice, po-
trivit anunþului fãcut de preºedintele
UE, Herman Van Rompuy.

Reuniunea, care va avea loc la
Bruxelles, va preceda summit-ul li-
derilor europeni programat pentru
zilele de 28 ºi 29 iunie.

Împrumuturile bãncilor
italiene de la BCE,
la nivel record

Împrumuturile bãncilor italiene de
la Banca Centralã Europeanã (BCE)
au ajuns la recordul de 271 miliarde
euro în luna aprilie, de la 270 de mi-
liarde euro în martie, conform datelor
Bãncii Centrale de la Roma.

Cea mai mare parte din aceastã
sumã, respectiv 268,4 miliarde euro,
reprezintã împrumuturi contractate
prin operaþiunile speciale de finanþare
pe termen lung ale BCE. Restul de 2,6
miliarde euro provin din operaþiunile
principale de refinanþare ale BCE.

Jens Weidmann, BCE:
Politica monetarã
nu este un panaceu pentru
problemele Europei

Politica monetarã nu este un pana-
ceu pentru problemele Europei, iar
BCE ar trebui sã respingã presiunile
politice însensuladoptãriiunornoimã-
suri de combatere a crizei datoriilor, a
declarat, ieri, Jens Weidmann, membru
înconsiliulguvernatorilorBCE. (V.R.)

Brusc, Guvernul Ponta
a învãþat aria FMI

l Vineri, Guvernul Ponta a fost foarte vehement, spunând cã nu doreºte continuarea privatizãrilor
l Ieri, Ponta a asumat privatizarea companiilor de stat în draftul scrisorii de intenþie cu FMI

G
uvernul Ponta nu a mai
schimbat þintele asumate
de Guvernul Ungureanu
în privinþa privatizãrilor

din energie ºi a managementului pri-
vat implementat în companiile din
subordinea Ministerului Economiei.
Când era în opoziþie, USL a protestat
împotriva “privatizãrilor pe nimic”
ºi a ridicat un semn de întrebare asu-
pra oportunitãþii listãrilor companii-
lor din energie.

Se pare cã actualul guvern a fost
convins rapid de oficialii FMI cã pri-
vatizarea companiilor energetice tre-
buie realizatã, având în vedere
schimbarea radicalã de viziune.

În textul moþiunii care a dãrâmat
Guvernul Ungureanu, USL aratã cã
vânzarea a 15% din Transelectrica
prin ofertã secundarã la Bursa de
Valori Bucureºti nu a adus cine ºtie
ce bani la bugetul de stat (n.r. în di-
verse ocazii, parlamentarii USL
s-au plâns cã suma nu acoperã nici
mãcar contravaloarea modernizãrii
unei staþii electrice) ºi cã “se ridicã
numeroase semne de întrebare pen-
tru cã Guvernul Ungureanu doreºte
sã continue vânzarea unor pachete
de acþiuni la companii extrem de
importante pentru siguranþa ºi secu-
ritatea naþionalã”.

Acum, când este la putere, Guver-
nul Ponta a schimbat, brusc, foaia ºi
continuã proiectele PDL din energie,

care au fost asumate ºi în cadrul nego-
cierilor cu FMI. Cel puþin aºa aratã
draft-ul Scrisorii de Intenþie agreatã cu
FMIºiobþinut ierideziarulBURSA.

Noul Executiv se angajeazã sã ac-
celereze procesul de vânzare pe Bur-
sã a unor pachete minoritare de ac-
þiuni deþinute de stat la companiile
energetice. Astfel, potrivit docu-
mentului citat, autoritãþile au propus

lansarea vânzãrii a 15% din acþiunile
Transgaz la finele lunii iunie 2012,
listarea Romgaz la jumãtatea lunii
septembrie a acestui an, listarea Hi-
droelectrica la jumãtatea lunii oc-
tombrie ºi listarea Nuclearelectrica
la finele anului curent.

Scrisoareamai aratãcãactualul Gu-
vern va lansa, pânã în 2013, ºi licitaþii-
le pentru vânzarea pachetelor majori-

tare de acþiuni deþinute de stat la com-
paniile de distribuþie din cadrul Elec-
trica, la Electrica Furnizare, Electro-
centrale Bucureºti dar ºi la complexu-
rile energetice Oltenia ºi Hunedoara
(înfiinþate prin restructurarea, în acest
an, aunitãþilordeproducþieexistente).

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

Victor Ponta:
“Sunt absolut convins cã
societãþile producãtoare
de energie trebuie sã
aibã în continuare un
acþionariat majoritar
al României”
Actualul premier ºi preºedinte PSD,
domnul Victor Ponta, a declarat în
luna noiembrie, cu ocazia lansãrii Vi-
ziunii USL privind sectorul energetic,
cã USL nu este de acord cu privati-
zarea, în acest moment, a societãþi-
lor de producþie energeticã din þarã.
Domnia sa spunea: “Nu suntem de
acord cu privatizarea în acest mo-
ment a societãþilor de producþie
energeticã. De ce? În primul rând
pentru cã s-a dovedit ºi se dove-
deºte cã un stat responsabil, nu un
stat condus de un Guvern mafiot, ci
unul condus de un Guvern cinstit în
Europa, îºi deþine controlul asupra
producãtorilor de energie.

(continuare în pagina 11)
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SCANDALUL CUPRU MIN

Roman Copper a dat
statul român în judecatã

Roman Copper Corp., com-
panie canadianã a cãrei
ofertã a fost declaratã câºti-

gãtoare la licitaþia de privatizare or-
ganizatã de OPSPI (Oficiul Partici-
paþiilor Statului ºi Privatizãrii în
Industrie) pentru vânzarea Cupru
Min Abrud SA, a iniþiat procedurile
legale ºi acþiunile împotriva statului
român, pentru a-ºi
proteja drepturile
legale.

Potrivit unui co-
municat remis redacþiei, Roman
Copper Corp. a formulat o „Cerere
de chemare în judecatã”, pe care a
înaintat-o instanþelor judecãtoreºti
competente din România, cu scopul
de a asigura ºi proteja drepturile
dobândite în urma declarãrii compa-
niei drept câºtigãtor al procesului in-
ternaþional de privatizare a Cupru
Min Abrud SA, dupã ce OPSPI a
încetat unilateral discuþiile pentru fi-
nalizarea procedurii.

Joel Hayes, preºedintele Roman
Copper Corp, susþine: “Compania a
decis sã acþioneze pentru protejarea
drepturilor sale ºi ale acþionarilor sãi,
în conformitate cu normele dreptului
românesc ºi internaþional. Pe parcur-
sul întregului proces de privatizare a
Cupru Min, am acþionat cu bunã cre-
dinþã, am respectat condiþiile din ca-

ietul de sarcini, am
urmat regulile sta-
bilite de Oficiul
Participaþiilor Sta-

tului ºi Privatizãrii în Industrie ºi am
câºtigat licitaþia”.

Dupã finalizarea procesului de li-
citaþie, în data de 26 martie, Roman
Copper Corp. a fost declaratã câºti-
gãtoare de cãtre statul român, numai
cã OPSPI a decis, dupã zece zile de
negocieri, sã nu semneze contractul
cu compania canadianã.

A.T.

(continuare în pagina 4)

ACORD CADRU
PENTRU “TARGET2SECURITIES”

Mario Draghi, BCE: Sistemul de
decontare paneuropean, dovadã a
angajamentului pentru integrare
l Depozitarul Central, singurul din Europa Centralã
ºi de Est care a semnat înþelegerea cu BCE

Acordul pentru sistemul unic
paneuropean dedicat tran-
zacþiilor financiare, semnat

ieri, la Frankfurt, este o dovadã cã
integrarea europeanã este un anga-
jament la care Banca Centralã a
Uniunii nu renunþã cu una cu douã,
în ciuda gurilor rele care prevestesc
o destrãmare a Uniunii Europene.

Mario Draghi, preºedintele Bãncii
Centrale Europene, a declarat: “Tar-
get2Securities (n.r. serviciul unic de
decontare trasnfrontalierã) reprezin-
tã un semnal foarte puternic de conti-
nuare a intergrãrii pieþelor. În aceastã
perioadã de crizã, nu trebuie sã ui-
tãm angajamentul pentru integrare”.

Potrivit analiºtilor Citi, riscul ca
Grecia sã pãrãseascã zona euro esca-
ladeazã, dupã ce alegerile nu au fur-
nizat o forþã politicã cu majoritate în
parlament.

Participarea Depozitarului
Central la “Target2Securities”
depinde ºi de aderarea
României la euro în 2015

Depozitarul Central din Bucureºti
a fost singura instituþie din Europa
Centralã ºi de Est care a semnat, ieri,
la Frankfurt, cu Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE) înþelegerea cadru
pentru Target2 Securities (T2S), sis-
tem aºteptat sã intre în funcþiune la 1
ianuarie 2015.

Numai nouã depozitari au sem-
nat documentul, ieri, însã BCE a
anunþat cã instituþiile care sunt încã
în proces de evaluare sunt aºteptate
sã adere la acord pânã la 30 iunie
2012.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Lucian Anghel: “Scopul nostru
final nu este sã finanþãm
companiile de stat, ci sã ajutãm
antreprenorii locali sã îºi
creascã ºi sã îºi dezvolte afacerile”.

Adriana Tãnãsoiu, faþã în faþã cu Mario Draghi.

MATERII PRIME

ªAPTE ZILE CONSECUTIVE DE DECLIN

Euro - aproape de cursul minim al ultimelor trei luni, faþã de dolar

Moneda unicã europeanã
s-a depreciat ieri, pentru a
ºaptea zi la rând, pe pieþe-

le internaþionale, în raport cu dola-
rul, în condiþiile în care politicienii
greci au eºuat în încercarea de a
ajunge la o înþelegere privind crea-
rea unui nou guvern, în urma alege-
rilor de duminicã.

Antonis Samaras, liderul partidu-
lui Noua Democraþie, care a fost
mandatat sã formeze guvernul în
urma negocierilor cu celelalte for-
maþiuni, a declarat: “Am fãcut tot ce
am putut ca sã obþin un rezultat, însã
acest lucru a fost imposibil”, a decla-
rat Samaras.

Astfel, în Grecia ar putea avea loc
noi alegeri generale. Conform unor

surse citate de presa internaþionalã,
este posibil ca noul scrutin sã se des-
fãºoare la data de 17 iunie.

Investitorii se tem cã Grecia ar pu-
tea pãrãsi uniunea monetarã, situaþie
care ar avea consecinþe grave asupra

regiunii. În opinia analiºtilor, Grecia
ar putea ieºi din zona euro chiar luna
viitoare, probabilitatea în acest sens
fiind mare.

Euro a scãzut cu 0,5% la ora
10.38, pe piaþa din New York,

ajungând la 1,2986 dolari. Luni, mo-
neda împãrþitã de 17 state din UE a
coborât la 1,2955 dolari, cel mai re-
dus curs din 25 ianuarie pânã în pre-
zent.

Menþionãm cã scãderea euro a
fost determinatã ºi de respingerea,
de cãtre cancelarul german Angela
Merkel, a acordãrii de stimulente gu-
vernamentale pentru susþinerea
creºterii economice în Europa. Lide-
rul de la Berlin intrã astfel într-un
conflict cu preºedintele ales al Fran-
þei, Francois Hollande, care cere mai
puþinã austeritate în zona euro ºi mai
multe mãsuri de stimulare a creºterii
economice.

La rândul sãu, preºedintele Comi-
siei Europene, Jose Manuel Barroso,

l-a provocat pe Hollande. Barroso a
afirmat cã expansiunea economicã
este de câþiva ani pe agenda UE, alã-
turi de mãsurile de austeritate. Ofi-
cialul european a spus: “Am fãcut
progrese incredibile în construcþia
unei uniuni economice reale. Am dat
un rãspuns solid în privinþa crizei,
prin refacerea sistemului bancar,
consolidarea guvernanþei economi-
ce, înfiinþarea fondurilor de salvare
ºi asigurarea unei solidaritãþi fãrã
precedent între statele membre aflate
în dificultate”.

Pe de altã parte, Barroso a îndem-
nat statele membre sã reducã taxele
pe piaþa muncii, în vederea stimulãrii
creãrii locurilor de muncã ºi a acce-
lerãrii investiþiilor. (A.V.)


