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Slovenia, retrogradatã
de Fitch

Agenþia de evaluare financiarã
Fitch a redus, miercuri seara, cu o
treaptã, calificativul de credit al Slo-
veniei, din cauza deteriorãrii secto-
rului bancar din þarã. Ratingul a fost
coborât la “A-”, cu perspectivã ne-
gativã.

“Lipsa unui plan oportun ºi credibil
privind recapitalizarea bãncilor din þarã
continuã sã punã presiuni pe rating”, a
anunþat Fitch, subliniind cã s-au dete-
riorat condiþiile de finanþare a Slove-
niei, ceea ce ar putea îngreuna recapi-
talizarea bãncilor, de cãtre guvern.

ªomajul din Grecia, la
un nou maxim istoric

ªomajul din Grecia a atins un nou
maxim istoric în luna mai: 23,1%,
comparativ cu 22,6% în aprilie,
anunþã Elstat.

În aceeaºi perioadã a anului trecut,
ºomajul din Grecia era de 16,8%.

Deficit comercial record
în Marea Britanie

Deficitul comercial al Marii Bri-
tanii a ajuns la un nivel record în tri-
mestrul al doilea din acest an, cere-
rea de exporturi din aceastã þarã fiind
afectatã de criza datoriilor din zona
euro ºi slãbirea economiei globale.

Deficitul comercial al Marii Brita-
nii a crescut la 28,3 miliarde lire ster-
line (44,3 miliarde dolari) în interva-
lul aprilie – iunie 2012, de la 25 de
miliarde în primul trimestru, potrivit
Oficiului Naþional de Statisticã de la
Londra. Exporturile britanice au
scãzut cu 4,9% în perioada menþio-
natã, iar importurile – cu 0,5%.

V.R.

CNVM l-a sancþionat cu
avertisment pe Lucian Anghel
Comisia Naþionalã a Valorilor

Mobiliare (CNVM) l-a sanc-
þionat cu avertisment pe Lu-

cian Anghel, preºedintele Consiliului
de Administraþie al Bursei de Valori
Bucureºti (BVB), potrivit unei ordo-
nanþe a autoritãþii de supraveghere a
pieþei de capital.

CNVM îºi motiveazã deci-
zia prin faptul cã BVB nu a
rãspuns solicitãrilor de trans-
mitere a modificãrilor preve-
derilor referitoare la vânzarea
specialã la ordin din Cartea I a
Codului Bursei de Valori Bu-
cureºti S.A. – operator de pia-
þã, pe care autoritatea de su-
praveghere le-a transmis prin
intermediul a trei adrese.

CNVM considerã cã Lu-
cian Anghel este responsabil
pentru aceastã încãlcare,
întrucât, în calitate de
Preºedinte al Consiliului de Admini-
straþie al BVB, deºi putea ºi trebuia
sã previnã sãvârºirea unei astfel de
fapte, nu a fãcut-o.

BVB are obligaþia ca, în cel mult
15 zile de la emiterea prezentei ordo-
nanþe, sã se conformeze solicitãrilor
CNVM. În situaþia în care obligaþia

nu este îndeplinitã, Comisia urmea-
zã sã aplice sancþiuni în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, se
mai aratã în textul ordonanþei.

BVB aratã cã CNVM i-a solicitat
includerea în Codul sãu a unor preve-
deri cu privire la derularea executãri-

lor silite de valori mobiliare, inclusiv
o serie de responsabilitãþi privind
aprecierea legalitãþii ºi oportunitãþii
acestora, exclusiv prin procedura de
vânzare specialã la ordin. Reprezen-
tanþii Bursei considerã cã aceasta a
întreprins toate mãsurile necesare
pentru a rãspunde solicitãrii CNVM

în scopul derulãrii executãrilor silite
de valori mobiliare prin piaþa de capi-
tal. “În mod special, BVB a analizat
solicitãrile CNVM, considerând po-
sibilele implicaþii ºi riscuri legale ºi
operaþionale aferente asumãrii efec-
tuãrii acestor operaþiuni, atât din pun-

ctul de vedere al BVB cât ºi al
participanþilor la piaþã”, se aratã
într-un comunicat al instituþiei.

BVB:
Responsabilitãþile ne
exced prerogativele

BVB a ajuns la concluzia cã
responsabilitãþile în cauzã ex-
ced prerogativele sale de ope-
rator de piaþã, respectiv apre-
cierea corectitudinii documen-
taþiei, a îndeplinirii condiþiilor
de legalitate necesare derulãrii
executãrii silite ºi a adoptãrii

unor mãsuri privind derularea/nede-
rularea vânzãrii prin aceastã metodã,
precum ºi adoptarea unor mãsuri
speciale de invalidare, retragere sau
reintroducere a ordinelor.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

SINDICATELE ACUZÃ:

Management profesionist
politizat în companiile de stat
l BNS ºi Cartel Alfa cer Guvernului sã nu facã
privatizãri cu pachete majoritare de acþiuni

Sindicaliºtii din Blocul Naþio-
nal Sindical (BNS) ºi Cartel
Alfa s-au plâns la FMI, Co-

misia Europeanã ºi Banca Mondialã
cã procesul de selecþie al manageri-
lor profesioniºti în companiile de
stat este viciat, fiind politizat.

Ion Pisc, prim-vicepreºedintele
BNS, ne-a declarat: “Numirea mana-
gerilor profesioniºti este un proces pe
care l-am susþinut pentru depolitiza-
rea companiilor de stat.
Ori, tocmai acest lucru nu
se întâmplã. Statul în con-
tinuare se amestecã în numirea mem-
brilor Consiliilor de Administraþie ºi
ai directorilor. Ca sã fie un proces de-
politizat, managementul profesionist
trebuie sã fie ales numai de compania
de resurse umane, în baza criteriilor
stabilite de stat. Ori, în prezent, statul
este cel care alege din CV-urile selec-
tate de compania de resurse umane”.

Domnia sa ne-a dat ca exemplu
Complexul Energetic Oltenia: “Fir-
ma de head-hunting a colectat 30 de
CV-uri, a selectat zece, iar comitetul

de coordonare format din reprezen-
tanþi ai statului a ales cinci. Aceºtia nu
au toþi experienþã în domeniu ºi sunt
numiþi politic. Pe lângã Constantin
Bãlãºoiu, care are o îndelungã expe-
rienþã în sistem ºi în managementul
unitãþilor termoelectrice, restul mem-
brilor selectaþi pentru Consiliul de
Supraveghere sunt oameni numiþi
politic, fãrã nicio legãturã cu energia -
precum Marian Untescu, Gheorghe

Udriºte, Gavril Baican”.
Reprezentanþii BNS ºi

cei ai Cartel ALFA” sus-
þin, într-un comunicat, cã, în legãturã
cu managementul privat la compa-
niile de stat, au atras atenþia institu-
þiilor internaþionale asupra faptului
cã “managerii politici ai regimului
Bãsescu-Boc au fost transferaþi ºi au
cumpãrat bunãvoinþa guvernului ac-
tual, în complicitate cu firmele de
consultanþã plãtite cu sute de mii de
euro din bani publici”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 12)

Soartã incertã pentru acordul
Alro - Hidroelectrica
l Administratorul judiciar al Hidroelectrica a agreat preþul energiei cu Alro l FP ºi Ministerul Economiei,
acuzaþi cã blocheazã acordul l FP nu doreºte sã comenteze situaþia creatã l Sindicatele acuzã FP cã vrea
sã preia ostil Alro

A
dministratorul judiciar
al Hidroelectrica, Re-
mus Borza, ºi reprezen-
tanþii Alro au ajuns,

miercuri noapte, la un acord cu pri-

vire la preþul energiei pe care îl va
plãti producãtorul de aluminiu. Re-
mus Borza ne-a declarat, ieri dimi-
neaþã, cã Fondul Proprietatea (FP)
s-a opus preþului negociat ºi domnia

sa a decis sã mai amâne semnarea
acordului.

Administratorul judiciar ne-a pre-
cizat: “Contractul cu Alro este vala-
bil pânã în 2018. Eu estimez cã Hi-

droelectrica va ieºi din insolvenþã
într-un an, aºa cã am considerat ne-
cesar sã invit la negocieri ºi pe acþio-
narul majoritar – Oficiul Participa-
þiilor Statului ºi Privatizãrii în Indu-
strie, reprezentat de Remus Vulpe-
scu, dar ºi acþionarul minoritar –
Fondul Proprietatea. Alro a oferit un
preþ între 180 ºi 205 lei/MWh pentru
energia hidro ºi va plãti, din urmã, o
diferenþã de preþ de 11 milioane de
euro, pentru energia pe care a consu-
mat-o în prima parte a anului.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

CA SÃ-ªI PÃSTREZE PONDEREA
ÎN ACÞIONARIAT,

“PCC SE” trebuie sã participe
cu 660 milioane lei la majorarea
de capital a “Oltchim”

“PCC SE”, cel mai mare acþionar
minoritar al “Oltchim”, este nevoitã
sã participe cu 662 milioane lei la
majorarea de capital a societãþii.

Pe ordinea de zi a convocatorului
Adunãrii Generale Extraordinare a
Acþionarilor (AGEA) “Oltchim”,
din 10 septembrie, se aflã aprobarea
majorãrii capitalului social al com-
paniei.

Capitalul social va fi majorat de la
valoarea actualã de 34.321.138,3 lei,
la valoarea de 2.093.665.917, prin
emiterea unui numãr de
20.593.447.790 acþiuni noi, fiecare
cu o valoare nominalã de 0,1 lei, prin
conversia în acþiuni a creanþei în va-
loare de 1.128.647.772 lei,deþinute
de Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului (AVAS) faþã de
“Oltchim” Rm. Vâlcea, cu acordarea
dreptului de preferinþã acþionarilor
minoritari existenþi care vor putea
subscrie, în total, cu suma de
930.697.007 lei, proporþional cu co-
tele de participare deþinute de aceºtia
la data de înregistrare, se aratã în
convocator.

“PCC SE” deþinea, la 30 aprilie, în
mod direct, 18,32% din capitalul so-
cial al “Oltchim”, ºi indirect, prin
“Nachbar Services Limited”,
14,02%. În condiþiile în care sub-
scrierea de 930 milioane lei este ne-
cesarã pentru menþinerea ponderii de
45%, de cãtre acþionarii minoritari,

contribuþia “PCC SE” ar urma sã fie
de aproximativ 662 milioane lei.

Înaintea deschiderii ºedinþei bur-
siere de miercuri, Bursa de Valori
Bucureºti (BVB) a decis sã opreascã
acþiunile “Oltchim” (simbol OLT)
de la tranzacþionare “în vederea
menþinerii unei pieþe ordonate ºi a
asigurãrii accesului egal la informa-
þia necesarã deciziei de a investi
(protectia investitorilor)".

Ministerul Economiei, Comerþu-
lui ºi Mediului de Afaceri
(MECMA) deþine, prin Oficiul Par-
ticipaþiilor Statului ºi Privatizãrii în
Industrie (OPSPI), 54,8% din titluri-
le OLT.

Acþiunile OLT au închis ºedinþa de
tranzacþionare, de marþi, în scãdere cu
0,47%, la preþul de 0,846 lei/titlu.

RALUCA MARIN
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RECTIFICARE BUGETARÃ:

Guvernul creºte cheltuielile de personal

Executivul va majora, la prima
rectificare bugetarã din acest
an, cheltuielile de personal, mai

ales ca urmare a creºterilor salariale
din sistemul bugetar, prin derogare de
la Legea responsabilitãþii fiscal-buge-
tare, care interzice astfel de operaþiu-
ni cu mai puþin de 180 zile înainte de
expirarea mandatului Guvernului.

Potrivit proiectului de rectificare,
cheltuielile de personal vor creºte cu
648 de milioane lei (0,1% din produ-
sul intern brut).

De asemenea, în vederea restitui-
rii, în tranºe, a sumelor reþinute pen-
sionarilor, impactul bugetar este

estimat la 1,29 miliarde lei (0,2% din
produsul intern brut).

Documentul citat aratã cã vor mai
avea loc modificãri bugetare ºi în ca-
zul cheltuielilor cu
dobânzile, acestea ma-
jorându-se cu 862,1 mi-
lioane lei ( 0,1% din pro-
dusul intern brut), ca ur-
mare a modificãrii indica-
torilor macroeconomici ºi
a majorãrii deficitului bu-
getar de la 1,9% din produsul intern
brut estimat iniþial la 2,2% din PIB.

De asemenea, cheltuielile aferente
proiectelor cu finanþare din fonduri ex-

terne nerambursabile vor fi diminuate
cu 1,42 miliarde lei (0,2% din PIB).

Astfel, þinta de venituri la bugetul
de stat pe acest an va fi diminuatã cu

peste 2,1 miliarde lei
(0,4% din PIB), cu scãderi
de încasãri estimate din
accize ºi fonduri de la UE
ºi creºteri din TVA, impo-
zit pe venit ºi taxa pe utili-
zarea bunurilor, iar prog-
noza de cheltuieli va fi

redusã cu 753 milioane lei.

EMILIA OLESCU

Citiþi detalii în pagina 3

BCE taie prognozele pentru
economia zonei euro
lMoneda unicã, în a treia zi de declin

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ºi-a modificat ieri, în sens negativ,
estimãrile privind dinamica econo-
miei zonei euro în 2012 ºi 2013. Pen-
tru anul curent, BCE anticipeazã un
declin economic de 0,3% în uniunea
monetarã, comparativ cu o scãdere
de 0,2% pe care o anticipa în trimes-
trul al doilea. Pentru 2013, BCE pre-
conizeazã o creºtere economicã de
0,6% în blocul monetar, faþã de 1%,
cât estima anterior.

Modificarea estimãrilor vine pe fon-
dul situaþiei dificile din regiune, unde

mãsurile de austeritate introduse din
cauza crizei datoriilor suverane accen-
tueazã încetinirea economiei. (A.V.)

(continuare în pagina 11)

Cheltuielile
bugetului -
diminuate
cu 753,8
milioane lei.

Patronul Alro, Vitaly Machitski, ar fi discutat, în ianuarie, cu

Frank Mobius, preºedintele executiv al fondului de investiþii

Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, sus-

þin surse apropiate situaþiei.

Patronul Alro ar dori sã-l convingã pe Mobius sã trimitã Comisiei

Europene (care investigheazã un posibil ajutor de stat în preþul

plãtit de Alro pentru energia hidro) o notificare în care sã specifi-

ce legalitatea contractului dintre Alro ºi Hidroelectrica, mai

spun sursele noastre.

Machitski ar fi oferit fondului Templeton, conform surselor cita-

te, implicarea în acþionariatul Vimetco NV (compania prin care

magnatul rus controleazã Alro), concomitent cu lansarea de

propuneri de colaborare pentru proiectele Vimetco din China,

Sierra Leone ºi Ghana.
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