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CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE AL TVR:

Renunþãm la colaboratorii
“de milioane” ºi blocãm angajãrile
l Lucia Hossu Longin: “Vom funcþiona la cota de avarie”

Televiziunea Românã a oprit
remuneraþia cãtre jurnaliºtii
de la diverse publi-

caþii care colaboreazã la
TVR pe bani foarte mulþi,
dupã cum ne-a declarat,
vineri, Lucia Hossu Lon-
gin, membru în Consiliul
de Administraþie al institu-
þiei, dupã Adunarea Extra-
ordinarã a CA: “Am discu-
tat problema multor zia-
riºti care sunt de la alte pu-
blicaþii ºi vin la noi pe bani
mulþi, nu respectã princi-
piile TVR ºi au contracte
de colaborare pe sume co-
losale. De astãzi (n.r. vine-
ri), am oprit remuneraþia
tuturor acestor colaborato-
ri care vin din presã la departamen-
tele de informaþii ºi ºtiri. Vorbesc de
persoane ca Ioana Lupea, Cãtãlin

Prisãcariu, ªtefan Popescu, Cristian
Pãtrãºcoiu, Cristian Turturicã ºi al-

þii. În acest fel, vom reduce foarte
mult din cheltuielile cu colaborato-
rii. Sãptãmâna viitoare vom ºti si-

tuaþia exactã a acestora”.
În acelaºi timp, TVR a blocat toa-

te angajãrile, potrivit doamnei
Longin, care ne-a spus cã tele-
viziunea va funcþiona “la cota
de avarie”, urmând ca, în luni-
le iunie, iulie ºi august sã nu
mai difuzeze premiere.
Excepþie va face doar departa-
mentul de emisiuni informati-
ve ºi sport. ªi pentru acest lu-
cru, însã, va trebui ca Agenþia
Naþionalã pentru Administra-
re Fiscalã (ANAF) sã deblo-
cheze conturile TVR, pe care a
pus poprire, în totalitate, sãp-
tãmâna trecutã, pentru a-ºi re-
cupera, de la Televiziunea
Publicã, creanþele de 308 mi-
lioane lei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)
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Standard & Poor’s
a retrogradat cinci
bãnci spaniole

Agenþia de evaluare financiarã
Standard & Poor’s (S&P) ºi-a modi-
ficat, vineri, scorul de risc acordat
Spaniei – la 6 de la 5 -, considerând
cã þara intrã într-o recesiune adâncã.
Totodatã, S&P a retrogradat cu o
treaptã cinci bãnci din aceastã þarã.
S&P a redus de la “BBB-” la “BB+”
(categoria “junk”, nerecomandatã
investiþiilor) ratingurile “Banco Po-
pular” SA, “Bankinter” SA ºi “Ban-
kia” SA. Calificativul “Banca Civi-
ca” SA a fost coborât la “BB”, de la
“BB+”, iar cel al “Banco Financiero
y de Ahorros” SA la “B+”, de la
“BB-”.

S&P aratã cã retrogradãrile sunt
generate de impactul riscului econo-
mic al industriei bancare asupra ca-
pitalului sau modelului de business
al acestora. Agenþia mai considerã
cã dezechilibrele economice ale
Spaniei prezintã un risc foarte
ridicat.

“Bankia” cere ajutor
de stat de 19 miliarde
euro

Board-ul directorilor “Bankia”
SA, bancã naþionalizatã recent de
Madrid, a solicitat guvernului Spa-
niei susþinere financiarã de 19 mi-
liarde euro (23,8 miliarde dolari).

Jose Ignacio Goirigolzarri,
preºedintele bãncii, a declarat, vineri
seara, cã aceastã sumã “va consolida
solvabilitatea instituþiei, lichiditatea
ºi soliditatea sa”.

Catalonia cere sprijin
financiar guvernului
de la Madrid

Catalonia, cea mai bogatã regiune
autonomã a Spaniei, are nevoie de
sprijin financiar din partea guvernu-
lui de la Madird, întrucât a epuizat

toate soluþiile
pentru refi-
nanþarea da-
toriilor din
acest an, a de-
clarat Artur
Mas, ºeful

guvernului regional.
“Nu ne intereseazã cum o fac, dar

trebuie sã facem plãþile la sfârºitul
acestei luni. Economia þãrii nu se po-
ate redresa dacã nu sunt plãtite factu-
rile”, a afirmat Mas.

Catalonia trebuie sã refinanþeze în
acest an datorii de peste 13 miliarde
euro.

Mario Monti convoacã
un summit cu liderii
din Franþa, Germania
ºi Spania

Premierul Italiei, Mario Monti, i-a
invitat la Roma, dupã data de 17 iu-
nie, pe liderii Franþei, Germaniei ºi
Spaniei, urmând sã organizeze un
summit. Data exactã a reuniunii nu a
fost stabilitã.

Amintim cã în Grecia sunt progra-
mate alegeri generale în 17 iunie,
scrutinul fiind crucial pentru viitorul
þãrii în zona euro. De asemenea, pe
17 iunie sunt programate alegeri
parlamentare în Franþa.

V.R.
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Suntem atracþia
regionalã în energia
regenerabilã

România a fãcut paºi importanþi în
promovarea, susþinerea ºi dezvolta-
rea producþiei de energie din surse
regenerabile, în comparaþie cu alte
state din centrul ºi estul Europei.
Pierpaolo Mazza, director general al
diviziei General Electric
(GE) pentru turbine cu gaz
aeroderivative pentru Eu-
ropa Centralã ºi de Est, Ru-
sia ºi CIS, ne-a declarat: “Schema de
sprijin bazatã pe cote obligatorii de
certificate verzi promovatã de Rom-
ânia este foarte atractivã pentru anu-
miþi investitori. România va avea o
dezvoltare foarte interesantã din do-
meniu, fiind, la aceastã datã, cea mai
atractivã din regiune pentru investi-
torii în energia verde. Pentru GE
Energy, România este un important
hub de dezvoltare a afacerilor din
zona energeticã ºi din domeniul
energiei regenerabile în special”.

Domnia sa ne-a precizat cã siste-
mul nostru de promovare a energiei
din surse regenerabile a reprezentat
ºi reprezintã o oportunitate excelentã
ºi pentru GE Energy, care are con-
tracte importante de livrare cãtre

dezvoltatorii de centrale
eoliene. GE Energy are în
studiu, în þara noastrã, mai
multe proiecte de realizare

a unor centrale noi în cogenerare, cu
diferite capacitãþi instalate. Pierpao-
lo Mazza este încrezãtor cã GE
Energy va semna, în acest an, primul
contract de livrare, în România, a
unor turbine aeroderivative pe gaz,
una dintre cele mai flexibile ºi
eficiente tehnologii de producþie a
electricitãþii , dezvoltatã de
compania americanã.

A.T.

Falimentul Spaniei,
treptat ºi apoi dintr-o
datã

Europa se pregãteºte de faliment.
Iar pentru acest eveniment istoric
încearcã sã-ºi
cârpeascã hai-
nele, ponosite
de socialis-
mul ultimelor
decenii , cu
ajutorul tipar-
niþelor Bãncii
Centrale Eu-
ropene.

Grecia a început sã fie neglijatã în
presã, deoarece Spania atrage tot
mai mult luminile rampei, în condi-
þiile în care gu-
vernul de la Ma-
drid se confruntã
cu o trilemã. Ce
sã salveze mai
întâi, sistemul
bancar sau regiu-
nile ºi cum poate
sã facã asta în
timp ce propria
solvabilitate este
iluzorie?

Problemele si-
stemului bancar
spaniol sunt re-
flectate, deocam-
datã, de situaþia
grupului Bankia. Grupul bancar
Bankia a fost format în 2010 prin fu-
ziunea a ºapte bãnci de economii re-
gionale, dintre care cele mai impor-
tante au fost Caja Madrid ºi Bancaja
din Valencia.

European Banking Authority ne
asigura, în decembrie 2011, cã bãn-
cile spaniole au nevoie doar de circa
26 de miliarde de euro pentru recapi-
talizare, iar cota Bankia era de 1,329
miliarde.

Dupã doar câteva luni, probleme-
le Bankia au început sã ocupe prima
paginã a ziarelor europene. Banca
Spaniei a anunþat naþionalizarea de
facto a bãncii la începutul acestei
luni, precizând cã Bankia nu este in-
solventã ºi cã nu sunt motive de
îngrijorare. Nici sãptãmâna trecutã
nu erau motive de îngrijorare, în

condiþiile în care
guvernul a anun-
þat cã banca are
nevoie de 9
miliarde de euro
pentru recapitali-
zare.

Farsa maca-
brã ºi-a accele-
rat derularea în
ult imele douã
zile ale sãptãmâ-
nii trecute, când
suma a crescut
pânã la 15 mi-
liarde de euro,
iar apoi la 19 mi-

liarde în ziua în care Bankia ºi-a
“revizuit” rezultatele financiare
ale anului trecut de la un profit de
300 de milioane de euro la o pier-
dere de 2,98 de miliarde.

(continuare în pagina 3)
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Al XVII-lea an
(Interviu cu Lucian Anghel, preºedintele Bursei de Valori Bucureºti)

Reporter: Ce efecte aºteptaþi în
privinþa renunþãrii la plata anticipatã
a impozitului pentru câºtigurile de
capital?

Lucian Anghel: Argumentele
pentru aceastã mãsurã sunt foarte
simple. Atât statul, cât ºi investitorii
câºtigã dacã valoarea acþiunilor
creºte. Orice mãsurã care conduce la
creºterea valorii acþiunii ºi nu invers
este beneficã pentru stat, pentru cã
impoziteazã cu 16% un câºtig mai
mare. Cei de la Ministerul Finanþelor
au înþeles ºi nevoia de eliminare a ce-
lor cinci raportãri, care se regãseºte
ºi în strategia noastrã – eliminarea
birocraþiei fiscale. De asemenea, au
înþeles cã mãsura, aºa cum era pro-
pusã, ar fi însemnat reducerea veni-
turilor la bugetul de stat.

Noua propunere de modificare a
Codului Fiscal a rezultat din intere-
sul comun. Disponibilitatea Ministe-
rului Finanþelor pentru dialog m-a
bucurat foarte mult. S-a vãzut cã,
dacã ai totuºi niºte argumente credi-
bile, consistente, reprezentantii gu-
vernamentali te ascultã ºi, dacã ai
dreptate, sunt disponibili sã ia decizii

pro-business ºi de debirocratizare.
Reporter:Existauplângeripe tema

modului de impozitare pe piaþa de ca-
pital demult timp, chiar de lapropune-
rea prevederilor în vigoare acum.

Lucian Anghel: Da. Dar a existat
o oportunitate acum, întrucât se
schimbã Codul Fiscal. Din punctul
acesta de vedere, toatã stima pentru
atitudinea pro-business a Secretaru-
lui de stat Liviu Voinea ºi pentru
echipa din Ministerul de Finanþe.
Este un mare pas înainte pentru piaþa
de capital. Pe de altã parte, ºi noi tre-

buie sã înþelegem restricþiile bugeta-
re pentru anul 2012. Din cauza aceas-
ta, modificãrile se vor implementa
din 1 ianuarie 2013. Pânã atunci, mai
sunt douã raportãri, însã acest lucru
nu afecteazã ofertele publice – Trans-
gaz, Romgaz, Hidroelectrica - deoa-
rece impozitarea se aplicã atunci
când vinzi.

Reporter: Practic, este încurajatã
investiþia pe termen lung.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Citiþi mai multe detalii în pagina 5.

Bursa de Valori Bucureºti este în al

ºaptesprezecelea an, iar, de câteva

luni, are un nou Consiliu de Adminis-

traþie. Domnul Lucian Anghel,

preºedintele Bursei de Valori Bucu-

reºti, a avut amabilitatea sã ne acor-

de un interviu despre activitatea in-

ternaþionalã a BVB, dar ºi despre dez-

voltarea BVB, pe plan intern.

CONVERSIA DATORIILOR “OLTCHIM”

Statul cautã sã ocoleascã împotrivirea “PCC”

A
utoritãþile cautã o cale de
implementare a deciziei
de conversie a creanþei
“Oltchim” cãtre Autori-

tatea pentru Valorificarea Activelor
Statului (AVAS) care sã nu fie blo-

catã de cãtre acþionarii minoritari -
“PCC SE” ºi “Nachbar Services” –
ne-a declarat Bogdan Chiriþoiu,
preºedintele Consiliului Concuren-
þei (CC). Cele douã companii au
anunþat cã nu doresc realizarea con-

versiei, cu excepþia cazului în care
oferta lor de preluare a “Oltchim” va
fi acceptatã de statul român.

Bogdan Chiriþoiu ne-a precizat:
“Oficialii PCC ºi «Nachbar Servi-
ces» au precizat cã vor sã blocheze
aceastã majorare de capital, cu ex-
cepþia situaþiei în care vor cumpãra
combinatul. Dacã vor fi selectaþi sã
achiziþioneze combinatul, vor fi de
acord sã se realizeze conversia, altfel
nu sunt de acord cu conversia. Deci
acum trebuie sã vedem dacã existã o
cale legalã de a aplica decizia Comi-
siei Europene, într-o manierã care sã
nu fie deschisã blocajului lor”.

Comisia Europeanã a aprobat, pe 7
martie, dupã aproape patru ani de in-

vestigaþii, conversia în acþiuni a dato-
riilor combinatului chimic “Oltchim”
cãtre AVAS. Acþionarii companiei au
decis, luna trecutã, ca aceastã creanþã
sã cuprindã ºi dobânzile aferente pe-
rioadei 2007-2011. Astfel, valoarea
totalã a datoriei care urmeazã sã fie
convertitã în acþiuni depãºeºte un mi-
liard de lei.

Acþionarul minoritar “PCC SE” a
declarat cã se opune conversiei.

“PCC SE” deþine 17,47% din ac-
þiunile combinatului vâlcean, iar
fondul de investiþii “Carlson Ventu-
res”, înregistrat în Marea Britanie,
are 14,02% din acþiuni, prin interme-
diul “Nachbar Services”. Cele douã
companii acþioneazã concertat. Sta-

tul român, prin Ministerul Econo-
miei, deþine 54,8% din titlurile OLT.

Potrivit înþelegerii semnate cu Fon-
dul Monetar Internaþional, “Oltchim”
este una dintre cele opt companii pe
care statul intenþioneazã sã le privatize-
ze înacest an.Patrupotenþiali investito-
ri (“Pegamont” Ploieºti România,
“PCC SE” Germania, “AISA Invest”
România ºi “JSC TISE” Rusia) au de-
pus oferte preliminare ºi neangajante în
procesul de privatizare a companiei
vâlcene. Metoda de privatizare este
combinatã: negociere pe bazã de oferte
preliminare ºi neangajante, urmatã de
licitaþie cu ofertã în plic.

ALEXANDRU SÂRBU

“Lucrurile care s-au
întâmplat ar fi putut sã se
întâmple doar în timpul
unei fiesta. Totul a devenit
destul de ireal în cele din
urmã ºi se pãrea cã nimic
din ceea ce se întâmpla ar
avea ºi consecinþe. Pãrea
deplasat sã te gândeºti la
consecinþe în timpul
fiestei.”
(Ernest Hemingway,
Fiesta, 1926)

CÃLIN RECHEA


