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Economia Italiei
continuã sã scadã

Produsul Intern Brut al Italiei a
scãzut cu 0,7% în perioada aprilie –
iunie 2012, comparativ cu primele

trei luni ale
anului, acesta
fiind al patrulea
declin trime-
strial consecu-
tiv pentru eco-
nomia aflatã în
recesiune de la
mijlocul anului
trecut. Analiºtii

aºteptau o scãdere de 0,6%, dupã cea
de 0,8% consemnatã în primul tri-
mestru din 2012.

Comparativ cu trimestrul al doilea
din 2011, economia Italiei a scãzut
cu 2,5% în perioada aprilie-iunie
2012, declinul fiind cel mai impor-
tant din 2009 pânã în prezent.

Surse: Cyprus Popular
Bank închide 65 de
sucursale

Cyprus Popular Bank, a doua
mare bancã cipriotã, va închide 65
de sucursale în þarã ºi în Grecia, pânã
la finele anului, în vederea reducerii
cheltuielilor operaþionale ºi a creºte-
rii profitului, anunþã Cyprus Broad-
casting Corp., citând surse anonime.
Conform acestora, numãrul sucursa-
lelor bãncii va ajunge la 225, iar ve-
niturile ºi beneficiile angajaþilor vor
fi reduse.

Grecia vrea sã
accelereze privatizarea

Guvernul elen a decis sã adopte o
lege care introduce 77 de amenda-
mente menite sã accelereze procesul
de privatizare, care stagneazã.

Costas Mitropoulos, fostul direc-
tor al Fondului de privatizare din
Grecia, a demisionat luna trecutã din
funcþie. Noul guvern elen a anunþat
reluarea privatizãrilor, pentru stimu-
larea creºterii economiei.

WSJ: FMI face presiuni
pentru relaxarea
condiþiilor impuse
Greciei de cãtre Europa

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) face presiuni asupra zonei

euro în sensul
relaxãrii condi-
þiilor impuse
Greciei în
schimbul acor-
dãrii sprijinului
financiar, con-
form unor surse
apropiate dis-
cuþiilor, citate

de publicaþia americanã Wall Street
Journal (WSJ).

(Citiþi articolul integral în pag.16)

Serbia, retrogradatã de
Standard & Poor’s

Agenþia de evaluare financiarã
Standard & Poor’s (S&P) a revizuit în
scãdere, cu o treaptã, ratingul pentru
creditele pe termen lung în valutã ºi
monedã localã ale Serbiei, de la “BB”
la “BB-”, cu perspectivã negativã.

Potrivit S&P, perspectiva negati-
vã aratã cã deficitul extern ºi cel fis-
cal ar putea crea vulnerabilitãþi mai
mari pentru acest stat, afectat de cri-
za datoriilor din zona euro, dar ºi de
situaþia internã.

V.R.

NEGOCIERI APROAPE DE FINAL

Alro a oferit mai mulþi bani
pentru energia hidro

Administratorii Hidroelectri-
ca ºi reprezentanþii Alro ne-
gociazã, în urmãtoarele

zile, o formulã de preþ prin care
compania producãtoare de energie
va putea primi ºi peste 200
de lei/MWh, susþin surse
apropiate discuþiilor.

Administratorul judiciar
al Hidroelectrica, Remus
Borza, nu a dorit sã ne ofere
detalii despre negocieri, dar
ne-a precizat cã existã spe-
ranþe sã fie prelungit con-
tractul cu Alro. Administra-
torul special al Hidroelectri-
ca, Remus Vulpescu, ne-a
declarat cã, într-adevãr, se
negociazã cu Alro pe o for-
mulã de preþ, care va permite
companiei sã încaseze ºi pes-
te 200 de lei/MWh pentru energia li-
vratã producãtorului de aluminiu.

Domnul Vulpescu ne-a precizat:
“Noi dorim ca preþul minim pe care
Hidroelectrica îl va încasa sã nu co-
boare sub un anumit prag. Aici pur-
tãm negocierile cu Alro. Ei au venit

cu o documentaþie stufoasã privind
specificul producþiei de aluminiu, pe
care o s-o studiem pentru a vedea in-
fluenþa costurilor cu energia în pro-
ducþie”.

Sursele noastre spun cã înainte de
oferta îmbunãtãþitã ce ar da posibili-
tatea Hidroelectrica sã încaseze ºi
200 de lei/MWh, oferta Alro ar fi
fost pentru o plajã de preþ între 165
de lei ºi 185 de lei/MWh.

Atitudinea Alro în negocierile cu

Hidroelectrica s-a schimbat pe parcur-
sul anului, mai spun sursele noastre. În
luna mai, patronatul rus ar fi aprobat o
majorare de pânã la 170 lei/MWh, cu
condiþia menþinerii valabilitãþii con-

tractului pânã în 2018 pentru
livrarea a 3 TWh.

Anterior, ruºii ar fi susþi-
nut o formulã de calcul ce
presupune existenþa unui
plafon minim de 140
lei/MWh ºi unul maxim de
155 lei/MWh, cu o creºtere
anualã de 15 lei/MWh a pra-
gului minim, în condiþiile
menþinerii formulei depen-
dente de cotaþia aluminiului
la Bursa de Metale de la Lon-
dra (LME), precum ºi intro-
ducerea clauzei de hidrauli-
citate, ne-au mai spus sursele

noastre.
Acum Alro s-a arãtat mai flexibil în

negocieri ºi pare dispus cã accepte ºi
preþurimaimaripentruenergiahidro.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)
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Cursul - 4,85 lei/euro pânã
la sfârºitul anului

Cursul ar putea ajunge la va-
loarea de 4,85 lei/euro, pânã
la sfârºitul acestui an, esti-

meazã analiºtii ING, care nu exclud
ca moneda europeanã sã atingã,
temporar, cinci lei.

Iminentele alegeri generale ºi o
administraþie care a pierdut sprijin
semnificativ au pregãtit terenul pen-
tru creºterea tensiunilor de pe scena
politicã, dar, dupã cum o aratã pieþe-
le financiare, evenimentele recente
au depãºit se-
rios majoritatea
aº t ep t ã r i l o r,
aratã Vlad Muscalu, economist în
cadrul grupului financiar. O serie
continuã de scandaluri politice suge-
reazã cã regulile din România sunt
fluide ºi cã agendele politice nu þin
cont de cele economice, considerã
domnia sa.

Situaþia de pe piaþa valutarã ºi cea
a obligaþiunilor de stat sugereazã cã
sentimentul investitorilor variazã
între incertitudine ridicatã ºi temeri
cã perspectivele þãrii “se întunecã ra-
pid”, în condiþiile în care Europa tre-
ce printr-o dezintermediere în secto-

rul bancar, potrivit analizei. Scena-
riile de proiecþie care extrapoleazã în
mod liniar evoluþiile recente pot an-
ticipa cu uºurinþã o crizã a balanþei
de plãþi pe termen lung, pe mãsurã ce
tensiunile de pe pieþele financiare se
revarsã în economia realã, iar turbu-
lenþele din cele douã zone încep sã se
alimenteze reciproc. Atribuirea unei
probabilitãþi cât de reduse unui sce-
nariu atât de tragic ar putea limita se-
rios apetitul pentru active româneºti,

atrage atenþia
Vlad Muscalu.

Acesta nu
este scenariul de bazã al ING, însã
reprezentanþii instituþiei de credit
vãd puþine semnale care sã sugereze
cã tensiunile politice vor lua sfârºit
în curând, din moment ce majorita-
tea întrebãrilor politice importante
(Cum va fi structura viitorului parla-
ment?; Cine va forma noul guvern?;
Care va fi viitoarea strategie econo-
micã?) nu vor primi rãspuns pânã în
primul trimestru al anului viitor.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 14)
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SPECULAÞIILE DIN PIAÞÃ SUNT DRAMATICE

Sorin Minea: 2012 ar
putea fi anul falimentelor
în alimentaþie
l “O cãdere de vânzãri ca acum n-am mai vãzut de mult timp”, ne-a spus
preºedintele “Romalimenta” l În opinia sa, singura soluþie este reducerea
urgentã a TVA ºi o relaxare fiscalã, altfel, situaþia va fi incontrolabilã

Creºterile de preþuri din ulti-
ma vreme sunt, în mare par-
te, speculative, dupã cum

ne-au spus reprezentanþii industriei
alimentare.

“Speculaþiile din piaþã sunt dra-
matice. Majorãrile de preþ produse
de ceea ce se întâmplã acum în þarã ºi
în lume urmeazã sã aibã loc spre
sfârºitul acestui an - începutul anului
urmãtor. În prezent, scumpirile care
au loc pe piaþã sunt, majoritatea, spe-
culaþii. Creºterile de preþuri sunt fal-

se. La legume, mai ales, majoritatea
sunt evazioniºti care speculeazã mo-
mentul sã-ºi mãreascã profitul”, ne-a
declarat Sorin Minea, preºedintele
“Romalimenta”.

Domnia sa susþine cã nimeni nu
ºtie care va fi oscilaþia preþurilor.

“O parte din procesatori nu au
crescut preþurile, altã parte sunt ma-
rii evazioniºti, iar la mijloc suntem
noi, care nu ºtim ce se va întâmpla ºi
ce vomface. În baza creºterii uriaºe la
cereale, pe plan mondial, se aºteaptã

ºi o creºtere de preþ la carne. Creºte-
rea de pe piaþa cerealelor este, însã,
umflatã”, ne-a explicat Sorin Minea.

Potrivit domniei sale, consumul
din þara noastrã a fost ucis de nive-
lul de 24% al TVA. Preºedintele
“Romalimenta” susþine cã s-a
ajuns la un blocaj financiar pe lanþ,
adãugând cã toatã lumea vinde, dar
nimeni nu are bani sã cumpere.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Vîntu ºi Luca, bântuiþi de
fantoma “Petromservice”

Sorin Ovidiu Vîntu ºi Liviu
Luca au fost chemaþi, ieri, la
Parchetul General de pe

lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie, pentru a li se prezenta materia-
lul de urmãrire penalã în dosarul
“Petromservice”.

Luna trecutã, la solicitarea procu-
rorilor, Sorin Ovidiu Vîntu a oferit
declaraþii în
acest dosar,
în care este
cercetat alã-
turi de fosta
conducere a
companiei,
pentru deva-
lizarea “Pe-
tromservi-
ce”, prejudi-
ciul produs
prin falimentare controlatã fiind de
peste 83 de milioane de euro. De alt-
fel, pe 19 iulie, procurori ai Secþiei
de urmãrire penalã ºi criminalisticã
din Parchetul Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie i-au adus la cunoºtinþã lui
Sorin Ovidiu Vîntu cã s-a dispus ex-
tinderea cercetãrilor ºi începerea ur-
mãririi penale faþã de el sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de spãlare a
banilor.

În noiembrie 2011, Sorin Ovidiu
Vîntu ºi Liviu Luca au primit man-
date de reþinere pentru 24 de ore,
fiind acuzaþi de sãvârºirea infracþiu-
nilor de delapidare, în dauna “Pe-
tromservice” SA, ºi spãlare a bani-
lor. Potrivit procurorilor, falimenta-

rea controlatã a condus la prejudicie-
rea societãþii cu suma de 83.163.165
euro ºi afectarea a 72.000 membri ai
Asociaþiei Salariaþilor. Atunci, pro-
curorii au pus sechestru pe conturi,
pe 81 de proprietãþi imobiliare deþi-
nute de cei doi (46 de terenuri, cinci
apartamente, hoteluri, restaurante,
spaþii comerciale, un imobil de opt

etaje), auto-
mobile ºi
ambarcaþiu-
ni. În acest
dosar, în data
de 8 noiem-
brie 2011,
Tribunalul
Bucureºti a
emis manda-
te de arestare
ºi pentru

omul de afaceri moldovean Octa-
vian Þurcan, fostul director general
al “Petromservice” Gheorghe ªupea-
lã, fostul director financiar al “Pe-
tromservice” Zizi Anagnostopol,
omul de afaceri prahovean Mihai
Sorin, Mihai Viorel Râmboacã, Rãz-
van Florin Râmboacã, Daniela
Braºoveanu ºi Ioan Bohâlþeanu, ei
fiind acuzaþi de delapidare, compli-
citate la delapidare ºi spãlare de bani.
Aceºtia au fost eliberaþi o sãptãmânã
mai târziu, în urma unei decizii a
Curþii de Apel Bucureºti, care a de-
cis cercetarea lor în libertate.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 4)
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ACUZAÞII DE IMPLICARE ÎN SPÃLARE DE BANI

Acþiunile “Standard Chartered”, în cel mai important declin din ultimii 24 de ani
l Titlurile bãncii au scãzut cu 24% în cursul zilei de ieri l Scandalul ar putea costa banca 5,5 miliarde dolari
l Instituþia respinge acuzaþiile aduse de autoritãþile SUA

Acþiunile bãncii britanice
“Standard Chartered” Plc
au consemnat, ieri, cel mai

important declin din ultimii 24 de
ani, dupã ce un analist a estimat cã
instituþia ar putea fi afectatã de cos-
turi de 5,5 miliarde dolari în urma
acuzaþiilor potrivit cãrora aceasta a
încãlcat normele americane privind
combaterea spãlãrii banilor.

Cormac Leech, analist la “Libe-
rum Capital” Ltd., a declarat, citat de
Bloomberg, cã banca ar putea fi
amendatã cu 1,5 miliarde dolari de
cãtre autoritãþile de reglementare din

SUA, ar putea pierde circa un mi-
liard de dolari din cifra vânzãrilor
realizate în Iran ºi încã 3 miliarde do-
lari din valoarea de
piaþã, dacã mana-
gerii de top vor de-
misiona.

Acþiunile “Stan-
dard Chartered” au
scãzut cu 17% la
ora 17.30 (ora
României), pe piaþa
londonezã, ajungând la 1.223,5 pen-
ce. Anterior, declinul a fost ºi mai
mare – de 24%, respectiv cel mai im-

portant din 1988 pânã la momentul
actual. De la începutul anului pânã la
data de 6 august – când a apãrut infor-

maþia privind acu-
zaþiile aduse de au-
toritãþile SUA, titlu-
rile bãncii crescuse-
rã cu 11%. În pre-
zent, valoarea de
piaþã a bãncii a
ajuns la 29,27 mi-
liarde lire sterline.

Amintim cã, potrivit acuzaþiilor
aduse de autoritãþile americane,
“Standard Chartered” a derulat ºi

ascuns, ani la rând, tranzacþii în valo-
are de peste 250 de miliarde de dolari
cu entitãþi din Iran, încãlcând legile
Statelor Unite împotriva spãlãrii ba-
nilor, ca sã câºtige sute de milioane
de dolari din comisioane. Banca este
învinuitã cã, în perioada 2001 –
2007, a colaborat cu bãncile de stat
din Iran, cu corporaþii ºi alte entitãþi
iraniene, ca sã ascundã circa 60.000
de tranzacþii în valoare totalã de cel
puþin 250 de miliarde de dolari.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 14)

Profitul înainte de taxe realizat de

“Standard Chartered” în SUA,

Marea Britanie ºi Europa a cre-

scut cu 90% în primele ºase luni

din 2012, la circa 464 milioane

de dolari. Suma reprezintã aproxi-

mativ 12% din câºtigul total obþi-

nut de bancã în semestrul întâi.

n Ponta: Ideea iniþialã a unui
mini-recensãmânt nu poate
funcþiona
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