
5 948491 340012 82740

GRAM AUR = 179,3595 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,7011 RON EURO = 4,4441 RON DOLAR = 3,5573 RON

Joi, 28 iunie 2012, nr. 120 (4728), anul XX 16 pagini 2 lei

DACÃ AUTORITÃÞILE NU VOR RESPECTA TERMENUL DE PRIVATIZARE,

Zaremba, PCC: Vom da în judecatã statul român

Reporter: Domnule Woj-
ciech Zaremba, cum vedeþi, din
perspectiva investitotului strã-
in, decizia autoritãþilor de a cere
insolvenþa “Hidroelectrica”?

Wojciech Zaremba: Sunt
ºocat. Este incredibil ce s-a
întâmplat aici. În Europa, þãrile
încearcã sã îºi protejeze econo-
miile, sã facã ceva sã salveze
companiile. România merge în di-
recþia opusã. Nu încearcã sã salveze
economia, ci sã o distrugã. Acesta
este cazul Hidroelectrica, o compa-
nie profitabilã.

Ce ar trebui sã însemne faptul cã o
societate profitabilã intrã în insol-
venþã? Cã toatã economia ar trebui
sã intre în insolvenþã?

Pur ºi simplu autoritãþile încearcã

sã distrugã încrederea în Româ-
nia. Aceastã decizie poate avea
un impact foarte mare pentru
România: banii vor fi retraºi
din þarã, sistemul bancar va fi
distrus, iar situaþia se va reflec-
ta la bursã. Nu aºa se face!
Acest caz a arãtat cã România
nu este doar impredictibilã, ci
ºi foarte periculoasã pentru in-

vestitori.

ADINA ARDELEANU,

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

Cipru: Termenii
împrumutului nu vor fi
prea duri

Autoritãþile din Cipru spun cã este
prematur sã se speculeze pe margi-
nea condiþiilor ce vor fi ataºate pa-
chetului de salvare pe care îl va primi
de la partenerii sãi din UE, însã nu
cred cã acestea vor fi prea dure.

Cipru a de-
venit, luni, a
cincea þarã
din zona euro
care a solici-
tat sprijin de

urgenþã din partea Europei.
Oficialii Comisiei Europene ºi cei

ai Bãncii Centrale Europene vor fi
prezenþi la Nicosia sãptãmâna viitoa-
re, urmând sã înceapã analiza pache-
tului pe care îl necesitã Cipru.

Preºedintele Agenþiei
elene de privatizare a
demisionat

Preºedintele Agenþiei de privati-
zare din Grecia, Ioannis Koukiadis,
a demisionat din funcþie, invocând
motive “strict personale”.

Koukiadis a fost numit în fruntea
agenþiei în 29 iulie 2011. În mai
2012, instituþia a anunþat suspenda-
rea temporarã a programului de
vânzare a activelor din cauza incerti-
tudinilor politice din þarã.

Spania ar putea majora
taxele, contrar
promisiunilor electorale

Guvernul spaniol analizeazã ma-
jorarea taxelor în vederea reducerii
deficitului bugetar, inclusiv elimina-
rea unui rabat fiscal pentru proprie-
tarii de locuinþe, introdus în urmã cu
ºase luni de premierul Mariano Ra-
joy pentru respectarea unei
promisiuni electorale.

Marta Fernandez Curras, minis-
trul adjunct al Finanþelor de la Ma-
drid, a declarat cã, pe lângã elimina-
rea rabatului, guvernul ar putea in-
troduce o taxã de mediu, iar TVA va
creºte. (V.R.)

n Dobânda cheie se menþine la 5,25%
PAGINA 3

n Banca Mondialã a redus prognoza de
creºtere a României pentru 2012 ºi 2013

PAGINA 5

n ERSTE: Dezintermedierea
bancarã în Europa Centralã ºi
de Est este limitatã

PAGINA 15

n Olimpiada de la Londra,
campioana ecologiei

PAGINA 2

Combinatul,
în administrare specialã

Oltchim Râmnicu Vâlcea va intra în administrare specialã în ve-
derea privatizãrii, a declarat, ieri, Remus Vulpescu, directorul
general al Oficiului Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii în

Industrie (OPSPI). “Oltchim urmeazã sã intre în administrare specialã iar
procedura va fi demaratã în zilele urmãtoare, fiind aprobatã de Guvern”,
a subliniat domnia sa.

Administrarea specialã înseamnã analizarea situaþiei companiei ºi gãsi-
rea unor mecanisme financiare prin care sã fie rezolvatã situaþia dificilã a
combinatului, plata salariilor restante ºi gãsirea lichiditãþilor care sã
susþinã producþia.

ªeful OPSPI a confirmat faptul cã Ministerul Economiei încearcã sã
privatizeze Oltchim la pachet cu rafinãria Arpechim, existând încheiat cu
Petrom un acord de principiu în acest sens. Domnul Vulpescu a mai spus cã
Ministerul Economiei doreºte privatizarea rapidã a Oltchim ºi cã, dintre in-
vestitorii interesaþi, doi au un potenþial real de a investi în companie ºi de a-i
menþine activitatea. Potrivit oficialului OPSPI, mai sunt ºi alþi investitori in-
teresaþi de Oltchim, companii din Europa ºi din zona Mãrii Caspice. Dom-
nia sa a mai declarat cã va fi rezolvatã ºi problema conversiei datoriilor
Oltchim în acþiuni, fãrã a preciza care este, efectiv, modul de realizare.

Ieri, Ministerul Economiei a fost pichetat de Sindicatul Liber Oltchim,
care a solicitat un program coerent de mãsuri care sã vizeze privatizarea so-
cietãþii în sistemintegrat cu Rafinãria Arpechimºi plata salariilor restante.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

VIZIUNEA OPSPI

Insolvenþa, soluþie contra
“cãpuºelor” Hidroelectrica
A fost nevoie de protecþia au-

toritãþilor judiciare pentru
ca Hidroelectrica sã nu mai

fie “cãpuºatã” prin tot felul de con-
tracte ºi lãsatã fãrã lichiditãþi, le-a
spus, ieri, sindicaliºtilor de la Hidro-
sind, Remus Vulpescu, ºeful Oficiu-
lui Participaþiilor Statului ºi Privati-
zãrii în Industrie (OPSPI). “Nu des-
fiinþãm locuri de muncã, nu tãiem
salariile, nu vindem Hidroelectrica
pe bucãþi, ci vrem sã ne uitãm la
contracte, sã le analizãm ºi sã
schimbãm managementul compa-
niei pentru cã economia trebuie sã
primeascã energie hidro în condiþii
normale, nu de concurenþã neloia-
lã”, a declarat domnia sa, subliniind
cã nimeni nu va fi defavorizat de in-
solvenþa Hidroelectrica ºi cã bãncile
îºi vor primi banii la timp.

“Avem nevoie de voi, de angajaþii
Hidroelectrica, ºi de bãnci pentru a
putea duce la îndeplinire rapid pla-
nul de reorganizare. Vrem ca pânã la

finele anului sã scoatem, cu succes,
Hidroelectrica din insolvenþã”, a sub-
liniat Remus Vulpescu.

ªeful OPSPI a precizat cã AGA
Hidroelectrica l-a numit adminis-
trator special al companiei ºi cã se lu-
creazã intens la planul de reorganiza-
re ºi la analiza tuturor contractelor, nu

numai a celor de vânzare a energiei,
pentru a fi rediscutate în condiþii
avantajoase pentru societate. Domnul
Vulpescu a subliniat cã existã o cola-
borare foarte bunã cu bãncile finanþa-
toare, care nu au tãiat liniile de finan-
þare, menþionând cã planul de ram-
bursare a creditelor va fi respectat în
totalitate.

Vulpescu nu a ºtiut, pânã la
insolvenþa Hidroelectrica,
de datoria Euro-P.E.C.

Remus Vulpescu susþine cã habar
nu a avut cã Euro-P.E.C., unul din
“bãieþii deºtepþi din energie”, nu a
plãtit Hidroelectrica energia livratã
în prima jumãtate a anului. Contrac-
tul dintre Hidroelectrica ºi
Euro-P.E.C. a fost denunþat, recent,
de administratorul judiciar.

ALINA TOMA VEREHA
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OLTCHIM

PCC SE, acþionarul minoritar al “Oltchim”, se gândeºte sã
dea în judecatã staul român, dacã acesta nu îºi va respecta,
nici de aceastã datã, angajamentul sã privatizeze combina-
tul vâlcean, pânã în luna septembrie, acuzând cã a pierdut
deja foarte mulþi bani ºi numeroa-
se oportunitãþi de afaceri, ne-a
declarat Wojciech Zaremba, re-
prezentantul PCC SE, în cadrul
unui interviu.
Domnia sa se aratã stupefiat de
insolvenþa Hidroelectrica ºi spune
cã România aratã nunumai cã este
impredictibilã, ci cã este ºi foarte
periculoasã pentru investitori.
În urma acordului semnat cu
Fondul Monetar Internaþional,
statul ºi-a asumat responsabili-

tatea cã, pânã la sfârºitul lunii aprilie, va vinde pachetul de
54,8% din capitalul combinatului vâlcean, însã noul Guvern
a amânat acest termen pânã în luna septembrie.
Pe lângã stat, în acþionariatul combinatului vâlcean se re-

gãsesc compania “PCC SE”,
care deþine 17,47% din acþiuni,
ºi fondul de investiþii “Carlson
Ventures”, înregistrat în Marea
Britanie, cu 14,02% din titluri,
prin intermediul Nachbar Servi-
ces.
De ani de zile, “PCC SE” duce
un rãzboi deschis cu managerul
“Oltchim”, Constantin Roibu,
pe fondul opiniilor diferite cu pri-
vire la restructurarea ºi viitorul
“Oltchim”.

Remus Vulpescu

Vîntu n-a
venit încã la
întâlnirea cu
Nãstase

Sorin Ovidiu Vântu nu a fost
dus, încã, la penitenciarul Ra-
hova, aflându-se în continua-

re în arestul Poliþiei Capitalei, ne-au
declarat surse din cadrul Direcþiei

Generale de Poliþie
a Municipiului Bu-
cureºti.Fostul pre-
mier Adrian Nãstase
a fost dus marþi sea-
rã la spitalul Peni-
tenciarului Rahova
pentru a ispãºi o pe-
deapsã de doi ani cu
executare în dosarul

Trofeul Calitãþii.
“Nu am o estimare când va fi dus

Sorin Ovidiu Vîntu la Rahova, pen-
tru cã nu a fost finalizat dosarul dom-
niei sale. Unul din motivele reþinerii
la Poliþia Capitalei ar fi ºi faptul cã
este implicat în alte dosare judicia-
re”, ne-au declarat sursele.
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Pontavocea lui Bãsescu
A

m douã explicaþii posibi-
le pentru discursul de
ieri al premierului Vic-
tor Ponta, care, dupã ce a

aflat cã preºedintele Traian Bãsescu
a fost confirmat de Curtea Constitu-
þionalã, drept reprezentatul Româ-
niei pentru reuniunea europeanã de
la Bruxelles, a afirmat: “Din pãcate,
acea majoritate din Curtea Consti-
tuþionalã care aparþine lui Traian Bã-
sescu nu a fãcut altceva decât sã ada-
uge la Constituþie, ceea ce nu este
normal” ºi cã, având în vedere con-
textul situaþiei ºi al conflictului po-
pulaþiei cu reprezentanþii preºedinte-
lui, va pleca, totuºi, la Bruxelles, la
reuniunea Consiliul European.

Prima explicaþie ar fi cã Victor Ponta
se uitã prea mult la emisiunile domnu-
lui Gâdea, de la Antena3 ºi s-a obiºnuit
cu genul ãsta de autism, în care nu mai
conteazã decât ceea ce spui – de îndatã
ce spui, devine adevãrat.

Îl admir pe Victor Ponta cã adoptã,

atât de natural, principii filosofice so-
fisticate - el trebuie cã este un foarte,
foarte tânãrhegelian, îmbrãþiºândcon-
cepþia gânditorului german, cumcã tot
ceea ce existã este raþional ºi vicever-
sa; din punctul sãu de vedere, este ra-

þional sã meargã el (iar nu Bãsescu) la
Bruxelles, ceea ce va ºi face ºi desigur,
dacã tot o face, atunci este raþional.

Tratatul sãu de filosofie ar putea
avea o singurã fisurã – sã gãseascã
scaunulocupatde fundulpreºedintelui

Traian Bãsescu ºi sã trebuiascã sã-i
priveascã chelia, de-a-n picioarelea.

MAKE

(continaure în pagina 3)

Slabe aºteptãri
de la
summit-ul UE
l Euro se menþine în
jurul cursului minim al
ultimelor douã
sãptãmâni, faþã de dolar

Euro s-a menþinut ieri, pe
pieþele internaþionale,
aproape de cursul minim

al ultimelor douã sãptãmâni în
raport cu dolarul, în aºteptarea
summit-ului liderilor UE progra-
mat pentru zilele de 28 ºi 29 iu-
nie, la Bruxelles. Investitorii sunt
de pãrere cã reuniunea nu va veni
cu o soluþie pentru rezolvarea
crizei datoriilor.

Euro avea un curs de 1,2463
dolari la ora 10.19, pe piaþa din
New York, mai mic cu 0,2% faþã
de ziua anterioarã. (A.V.)

(continuare în pagina 2)

GUVERNANÞI, AÞI PRINS MESAJUL?

Hidroelectrica, aºa nu
(Interviu cu Grzegorz Konieczny, managerul

Fondului Proprietatea)

lGrzegorz Konieczny: “Situaþia
Hidroelectrica ridicã semne de întrebare
cu privire la reputaþia Guvernului ºi a þãrii”

Reporter: Cum comentaþi dorinþa
Guvernului sã amâne listarea compa-
niilor din Fondul Proprietatea ºi de-
claraþiile premierului Victor Ponta, în
faþa presei strãine, potrivit cãrora Gu-
vernul nu îºi poate desfãºura activita-
tea din cauza atacurilor politice?

Grzegorz Konieczny: În mod
cert, acestea nu sunt mesaje poziti-
ve pentru piaþã. Acum, situaþia Hi-
droelectrica ridicã semne de între-

bare cu privire la reputaþia Guver-
nului ºi a þãrii. Este timpul ca Gu-
vernul sã înceapã sã acþioneze res-
ponsabil ºi, în primul rând, sã încer-
ce sã calmeze investitorii sau insti-
tuþiile internaþionale ºi sã demons-
treze cã doreºte sã-ºi menþinã pro-
misiunile fãcute.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Procedura insolvenþei la “Hidroelectrica” este una riscantã, este
de pãrere Grzegorz Konieczny, managerul Fondului Proprieta-
tea ºi vicepreºedintele executiv al Franklin Templeton, care le
transmite actualilor guvernanþi cã nu aºa se procedeazã.
Domnia a spus, ieri, cã a propus autoritãþilor douã soluþii pentru

problema contractelor pãguboase cu “bãieþii deºtepþi”, respectiv anularea lor sau re-
negocierea ºi aducerea la preþul pieþei, însã cãnimeni nua ascultat aceste variante.
“Situaþia «Hidroelectrica» ridicã semne de întrebare cu privire la reputaþia Gu-
vernului ºi a þãrii”, ne-a declarat Grzegorz Konieczny într-un interviu, acordat
dupã o conferinþã de presã derulatã ieri.

(continuare în pagina 13)

Vedeþi ce veseli sunt?!


