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Spania vrea
sãimpunãpierderi
acþionarilor
bãncilor care
primesc sprijin
financiar de stat

Spania intenþioneazã sã impunã
pierderi acþionarilor ºi deþinãtorilor
de obligaþiuni fãrã prioritate la platã
la bãnci care vor primi sprijin finan-
ciar guvernamental, o mãsurã dispu-
tatã care va afecta zeci de mii de in-
vestitori mici, potrivit unui proiect
pregãtit de guvern. Proiectul, nece-
sar în cadrul acordului Spaniei cu
Uniunea Europenã pentru susþinerea
bãncilor, va extinde totodatã prero-
gativele bãncii centrale de a interve-
ni în bãncile cu probleme. Versiunea
finalã a proiectului ar urma sã fie
înaintatã Parlamentului în
urmãtoarele câteva zile.

Documentul a fost postat pe pagi-
na de Internet a publicaþiei spaniole
de afaceri Expansion, iar un purtãtor
de cuvânt al Ministerului de Finanþe
i-a confirmat autenticitatea.

Potrivit proiectului, deþinãtorii
de acþiuni comune ale bãncilor vor
fi primii care vor suporta pierderi.
Acestea vor fi însã impuse ºi deþi-
nãtorilor de acþiuni preferenþiale
ºi de obligaþiuni fãrã prioritate la
platã, mãsurã controversatã care
va afecta circa 120.000 de investi-
tori care ºi-au plasat economiile în
aceste instrumente financiare.
Produsele financiare au fost
vândute de bãnci locale drept un
plasament sigur, cu randamente ri-
dicate, ca alternativã la depozitele
obiºnuite. n

SIF4 CONVOACÃ ACÞIONARII PENTRU:

Rezilierea contractului cu
SAI Muntenia Invest

Consiliul Reprezentanþilor
Acþionarilor SIF Muntenia
(SIF4) a cerut convocarea

Adunãrii Generale a Acþionarilor,
pentru aprobarea condiþiilor privind
rezilierea contractului de adminis-
trare încheiat cu SAI Muntenia
Invest, potrivit unui
comunicat remis Bur-
sei de Valori Bucu-
reºti (BVB).

Reprezentanþi ac-
þionarilor SIF4 au
anunþat, în aceastã
sãptãmânã, cã vor sã
rezilieze contractul de
administrare încheiat
cu Muntenia Invest,
pentru cã nu a crescut performanþa
portofoliului societãþii ºi pentru cã
au fost încãlcate prevederile privind
prevenirea pierderilor.

“Consiliul Reprezentanþilor
Acþionarilor SIF Muntenia a hotãrât,
în ºedinþa din data de 21 august
2012, convocarea administratorului
SAI Muntenia Invest la conciliere
directã în vederea rezilierii contrac-

tului de administrare încheiat între
SIF Muntenia ºi SAI Muntenia
Invest”, potrivit unui comunicat.

Reprezentanþii SAI Muntenia
Invest s-au declarat surprinºi de
anunþul SIF4 ºi au precizat: “SAI
Muntenia Invest a luat act cu surprin-

dere de decizia Consi-
liului Reprezentanþilor
Acþionarilor de a da pu-
blicitãþii, fãrã o notifi-
care prealabilã, un co-
municat privind inten-
þia de a «convoca SAI
Muntenia Invest SA la
conciliere directã în ve-
derea rezilierii contrac-
tului de administrare

încheiat între SIF Muntenia ºi SAI
Muntenia Invest SA»”.

Ordinea de zi a AGA mai cuprinde
declanºarea acþiunii în rãspundere
contra administratorului pentru daune
cauzate societãþii ºi aprobarea încheie-
rii unui nou contract de administrare.

ELENA VOINEA
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DEªI COMBINATUL ARE DATORII DE PESTE 700 DE MILIOANE DE EURO

Dan Voiculescu, printre cei
interesaþi de preluarea Oltchim
l Vulpescu: Minimum cinci investitori, ispitiþi de uzinele vâlcene l Privatizarea Oltchim fãrã
conversia creanþei AVAS, aprobatã de Guvern l OPSPI va negocia cu “Petrom” o opþiune de
vânzare a “Arpechim”l Vulpescu: Creanþele AVAS ºi Electrica, negociate “la piaþã”

C
easul ticãie pentru priva-
tizarea “Oltchim”, însã
ºeful OPSPI, Remus Vul-
pescu, este optimist cã va

gãsi cumpãrãtor pentru companie, în
condiþiile în care Guvernul a apro-

bat, ieri, propunerea sa – privatizare
fãrã conversia creanþei AVAS.

Deºi a luptat ani de zile pentru
aceastã conversie, inclusiv la Comi-
sia Europeanã, statul român renunþã
la aceastã procedurã din cauzã cã a

fost o strategie greºitã, a declarat Re-
mus Vulpescu.

“Am deplinã încredere cã vom res-
pecta termenul impus de FMI pentru
privatizarea Oltchim (n.r. 26 sep-
tembrie 2012)”,
ne-a declarat, ieri,
ºeful OPSPI, pre-
cizându-ne cã nu-
mãrul celor care au
cumpãrat dosare
de prezentare este
“de la cinci în sus”.

Se poate înþele-
ge, astfel, cã inte-
resul pentru com-
panie a crescut,
întrucât în primã-
varã fuseserã de-
puse numai patru
oferte neangajan-
te, de cãtre compa-
niile TISE (Rusia), PCC SE (Germa-
nia), Pegamont Ploieºti ºi Aisa
Invest din Cluj, firmã controlatã de
omul de afaceri ªtefan Vuza.

Se pare cã ºi omul de afaceri Dan
Voiculescu ºi-ar dori sã participe la
privatizare, potrivit unor surse, pre-
cum ºi compania azerã SOCAR
(Azerbaidjan) ºi alte companii din

Emiratele Arabe Unite ºi din Rusia.
Remus Vulpescu nu a dorit sã co-

menteze aceste nume, limitându-se
la a spune repetat: “Oricine poate
participa la privatizare”.

Potrivit purtãto-
rului de cuvânt al
Guvenului, An-
drei Zaharescu, în
Guvern a fost
aprobatã schimba-
rea strategiei de
pr ivat izare a
“Oltchim” prin
vânzare colectivã
a pachetului deþi-
nut de stat la com-
binat ºi a creanþe-
lor AVAS ºi Elec-
trica, în sumã de
1,8 miliarde lei,
reprezentând 56%

din datoria societãþii.
Totodatã, MECMA, prin OPSPI,

va negocia cu OMV Petrom o opþiu-
ne de achiziþionare de active la Arpe-
chim Piteºti, exercitabilã de cãtre
câºtigãtorul licitaþiei.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Mai face parte Olanda din nucleul
dur al zonei euro?

Dupã extinderea crizei dato-
riilor publice din Europa a
început sã aparã, în cadrul

soluþiilor propuse pentru re-
zolvarea acesteia, separarea
þãrilor din zona euro în douã
categorii: periferia nesãbui-
tã ºi nucleul prudent.

Între timp a devenit evident
cã þãrile din nucleu nu mai pot
suporta prea mult povara “sal-
vãrii” periferiei, chiar dacã au-
toritãþile proclamã neîncetat virtuþile
dar ºi datoria solidaritãþii europene.

Dupã cinci ani de crizã financiarã,
în care nu s-a fãcut nimic pentru eli-
minarea adevãratelor sale cauze, no-

rii negri se adunã ºi deasupra salva-
torilor.

Într-un numãr recent al revistei
The Economist se aratã cã
“Olanda s-a decuplat pentru
prima datã de economia mult
mai puternicã a Germaniei”,
pe fondul deteriorãrii semni-
ficative a perspectivelor eco-
nomice.

La circa o lunã dupã arti-
colul din revista The Econo-

mist, o analizã Reuters arãta cã
“olandezii sunt blestemaþi” din cau-
za poverii creditului ipotecar asupra
gospodãriilor.

Conform datelor de la Banca Cen-

tralã a Olandei, ponderea creditului
ipotecar în PIB a crescut de la 89,5%
în 2006 pânã la 105,8% în 2011, în
condiþiile în care valoarea sa a fost
de 639,1 miliarde de euro.

Articolul Reuters ne explicã ºi cum
s-a ajuns în aceastã situaþie: un regim
fiscal preferenþial care a încurajat
creºterea gradului de îndatorare a po-
pulaþiei, pe fondul unor reglementãri
care au permis gospodãriilor sã
împrumute pânã la pragul a 12 salarii
brute. Aceste date sunt suficiente
pentru a pune serios sub semnul între-
bãrii aºa-numita prudenþã financiarã
a þãrilor incluse în nucleul zonei euro.

(continuare în pagina 15)
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Guvernul a aprobat proiectul de rectificare bugetarã

Executivul a aprobat în ºedinþa
de ieri proiectul de rectificare
bugetarã pe anul 2012, a anun-

þat, la Palatul Victoria, premierul Vic-
tor Ponta. “Am preluat în luna mai un
buget deja apro-
bat de vechea
majoritate parla-
mentarã ºi ve-
chiul Guvern (...)
cu o filosofie de
austeritate, anti-
socialã. (...) A tre-
buit sã facem rea-
locãrile necesare”, a explicat Ponta.

El a precizat cã Executivul a apro-
bat rectificarea bugetarã pornind de
la obligaþia de a rãmâne într-o limitã
clarã de disciplinã financiarã ºi de a
respecta acordurile cu creditorii in-
ternaþionali. De asemenea, premie-

rul a subliniat cã rectificarea bugeta-
rã respectã obligaþiile fundamentale
ale Executivului, ºi anume reîntregi-
rea salariilor bugetarilor ºi restitui-
rea acelor pãrþi din pensii încasate
ilegal.

Ponta a mai spus cã, în cazul Justi-
þiei, au fost prevãzute în buget sume-
le necesare pentru angajarea a 564 de
judecãtori ºi grefieri, personal nece-
sar pentru implementarea de la 1 fe-
bruarie 2013 a Codului de procedurã
civilã ºi a reformelor în justiþie. To-
todatã, primul-ministru a arãtat cã
prin aceastã rectificare au fost aloca-
te la Ministerul Educaþiei sume pen-
tru burse ºi pentru doctoranzi, dar ºi
pentru clasa pregãtitoare.

Premierul a mai spus cã a fost alo-
catã suma de 600.000.000 lei pentru
plata arieratelor pe care le au admi-

nistraþiile publice locale: “Este ºi o
obligaþie pe care o avem în cadrul
acordului cu FMI, de a reduce ariera-
tele din zona autoritãþilor publice lo-
cale ºi este un pic de sprijin (...) pen-
tru ele”.

Proiectul de rectificare bugetarã
prevede modificarea deficitului bu-
getar de la 1,9% la 2,25% din PIB, pe
fondul majorãrii veniturilor bugetu-
lui general consolidat cu 0,62 miliar-
de lei ºi a cheltuielilor cu 3,069 mi-
liarde lei faþã de programul iniþial.
Rectificarea bugetarã a fost agreatã
cu Fondul Monetar Internaþional ºi,
potrivit Consiliului Fiscal, noile þin-
te sunt în concordanþã cu prevederile
Legii 291/2011 privind aprobarea
plafoanelor unor indicatori specifi-
caþi în strategia fiscal-bugetarã.

Citiþi detalii în pagina 4

FLORIN CÎÞU:

“Lucrurile sunt atât de degenerate,
încât nu mai conteazã dacã se
aprobã sau nu raportul FMI”
l Laurian Lungu: “În condiþiile în care evaluarea
nu ar intra în board-ul FMI, atunci imaginea þãrii
noastre s-ar deteriora, iar riscul de þarã ar creºte”

Imaginea þãrii
noastre pe pie-
þele internaþio-

nale nu va fi afec-
tatã dacã raportul
privind cea de a
ºasea evaluare a þã-
rii noastre nu va fi
i n t rodus în bo-
ard-ul Fondului
Monetar Interna-
þional (FMI), în
condiþiile în care,
pânã la jumãtatea
lunii septembrie,
statul nu va reuºi sã privatizeze
“Oltchim” ºi sã listeze pe bursã
15% din acþiunile pe care le deþine
la “Transgaz”, sunt de pãrere unii
analiºti. Explicaþia acestora este cã
acordul þãrii noastre cu FMI este
unul de tip preventiv.

Totuºi, nu trebuie “sã întindem
coarda”, pentru cã atunci pieþele vor
reacþiona, susþin o parte din analiºti.

Florin Cîþu: Cred cã
evaluarea þãrii noastre va
intra în board-ul FMI

Fondul a fost foarte indulgent cu
þara noastrã, iar condiþiile legate de
privatizarea companiilor de stat au
fost prevãzute ºi în acordurile ante-

rioare, ne-a declarat
Florin Cîþu, analist
economic.

Domnia sa nu cre-
de cã evaluarea þãrii
noastre nu va intra în
board-ul FMI.

Din contrã, dacã
board-ul FMI nu ar
aproba evaluarea þã-
rii noastre, atunci
acesta ar fi un lucru
bun, pentru cã aºa
am fi constrânºi sã
implementãm refor-

mele, a subliniat analistul economic.
Florin Cîþu ne-a declarat: “Imagi-

nea þãrii noastre nu va fi afectatã de
un eventual rãspuns negativ al FMI.
Faptul cã acordul României cu FMI
contribuie la imaginea þãrii pe plan
internaþional este doar un laitmotiv
pe care politicienii îl folosesc. Inves-
titorii strãini au retras oricum trei mi-
liarde de euro din þarã, chiar ºi în
condiþiile în care acordurile noastre
cu FMI sunt în vigoare”.

Lucrurile sunt atât de degenerate
pentru România, încât nu mai contea-
zã dacã se aprobã sau nu raportul,
potrivit domniei sale.

ELENA VOINEA
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Constantin Roibu:
“Nu ºtiu dacã existã investitori
dispuºi sã accepte aceastã
variantã de privatizare”

Constantin Roibu, directorul gene-
ral al “Oltchim”, ne-a declarat: “Nu
mã ocup eu de privatizare ºi nu am
toate datele pe care le are OPSPI.
Însã, domnul Remus Vulpescu este
un avocat cu experienþã ºi bãnu-
iesc cã are în cap o strategie astfel
încât sã rezulte o privatizare de
succes. Nu ºtiu dacã existã investi-
tori dispuºi sã accepte aceastã va-
riantã de privatizare”.


