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BCE menþine dobânda la
minim istoric

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a decis, ieri, sã menþinã dobânda de
politicã monetarã la nivelul minimre-
cord de 0,75%, conform aºteptãrilor
analiºtilor. BCE a coborât la începu-
tul lunii iulie dobânda cu 0,25 puncte
procentuale, de la 1% la 0,75%.

Tot ieri, Mario Draghi, preºedin-
tele BCE, a declarat cã banca este
pregãtitã sã achiziþioneze obligaþiuni
ale statelor îndatorate din zona euro
dacã acestea sunt de acord sã accepte
programe de redresare fiscalã.

În plus, oficialul BCE a afirmat cã
expansiunea zonei euro va rãmâne
slabã în viitorul apropiat. Draghi a
precizat: “Creºterea va fi slabã pe
termen scurt, iar apoi redresarea va fi
gradualã”.

Banca Angliei pãstreazã
dobânda la 0,5%

Banca Angliei a menþinut, ieri,
dobânda de politicã monetarã la mi-
nimul record de 0,5% ºi a pãstrat va-
loarea programului de achiziþii de
active la 375 miliarde lire sterline.
Decizia este conformã aºteptãrilor
pieþei. Dobânda Bãncii Angliei se
aflã la 0,5% din martie 2009.

FMI îndeamnã Ungaria sã
ia mãsuri de creºtere, nu
de austeritate

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) vrea ca Ungaria sã punã în
aplicare politici “mai echilibrate”,
care sã îmbunãtãþeascã perspectivele
de creºtere ale þãrii ºi nu recomandã
mãsuri suplimentare de austeritate
pentru aceastã economie lovitã de
recesiune. (V.R.)
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Bâlbâiala de la Finanþe
lMFP a retras de pe site proiectul privind indexarea
impozitelor ºi taxelor locale cu 16,05%, ca sã-l
actualizeze l Victor Ponta: “La Ministerul
Finanþelor este ca în piesa «O scrisoare pierdutã»”

P
roiectul Ministerului Finanþe-
lor Publice (MFP) privind in-
dexarea impozitelor ºi taxelor

locale cu 16,05% (rata inflaþiei pen-
tru perioada 2010-2012) a fost re-
tras, ieri dimineaþã, de pe site-ul mi-
nisterului pentru actualizarea aces-
tuia, dupã ce a stârnit reacþii dure ale
p r e mi e r u l u i
Victor Ponta,
care a compa-
rat situaþia creatã cu cea dintr-o
“scrisoare pierdutã”.

Având în vedere cã prognoza ac-
tualã privind rata medie a inflaþiei
pentru acest an, care trebuie folositã
la stabilirea indicelui de indexare,
este în prezent mai micã decât cea
luatã în calcul la cuantificarea im-
pactului fiscal de la momentul anali-
zei preliminare, este necesarã revi-
zuirea analizei de impact ºi rediscu-
tarea sa cu instituþiile financiare in-
ternaþionale cu ocazia urmãtoarelor

consultãri, a precizat MFP, potrivit
unui comunicat.

“În acest context, având în vedere
prevederile legale racordate la cele
europene ºi faptul cã guvernãrile an-
terioare nu ºi-au respectat obligaþiile
asumate, în prezent Ministerul Finan-
þelor Publice procedeazã la actualiza-

rea proiectului
de Hotãrâre de
Guvern precum

ºi la asigurarea respectãrii cerinþelor
legale de dialog social ºi dezbatere
publicã”, potrivit comunicatului.

Actualizarea impozitelor ºi taxe-
lor locale prin indexarea cu rata in-
flaþiei reprezintã o prevedere expre-
sã din Codul Fiscal, asumatã ºi în
acordul cu partenerii externi ºi trebu-
ia realizatã pânã la 30 aprilie, însã
guvernul precedent nu a respectat
termenul limitã, potrivit Ministeru-
lui Finanþelor. (ELENA VOINEA)

(continuare în pagina 6)

AFACERE DE 1,5 MILIARDE EURO

Grampet vrea sã modernizeze
450 de trenuri din spaþiul CSI
l Kazahstan investeºte 20 miliarde euro sã-ºi modernizeze economia

D
upã ce a dezvoltat
reþeaua de trans-
port feroviar de

marfã din mai multe þãri
europene, legând, într-o
perioadã de 12 ani, Ma-
rea Nordului de Marea
Neagrã º i de Marea
Adriaticã, Grupul Gram-
pet, controlat de Gruia
Stoica, intenþioneazã sã
intre ºi în Kazahstan,
pentru a ajunge la Marea
Chinei de Est ºi, respec-
tiv, la Oceanul Indian.

În cadrul ceremoniei de
inaugurare a Consiliului
de Afaceri România-Kazahstan, al
cãrei preºedinte este chiar Gruia Stoi-
ca, acesta a precizat: “Am creat o co-
loanã vertebralã în Germania, Aus-
tria, Ungaria, România, Bulgaria,
Serbia, Muntenegru, Moldova ºi

Ungaria. Urmãtorii paºi sunt îndrep-
taþi cãtre Cehia ºi Slovacia ºi intenþio-
nãm ca, la anul, sã facem legãtura cu
Rotterdamºi cu Grecia. România este
singura din Europa care poate face le-
gãtura cu Turcia, în ceea ce priveºte

transportul de mãrfuri.
Intenþionãm ca din portul
Constanþa sã facem poarta
de intrare în Comunitatea
Europeanã. Dorim sã
ajungem la Marea Chinei
de Est ºi la Oceanul
Indian, coridorul fiind
prin Kazahstan. Prin Ma-
rea Nordului, avem legã-
tura cu Oceanul Atlantic”.

Grupul Grampet are în
plan sã producã vagoane
de marfã în Kazahstan ºi
sã modernizeze vagoane
de cãlãtori, dupã cum a
precizat domnia sa, adã-

ugând: “Am modernizat un tren în
Moldova, dar sunt 906 trenuri în spa-
þiul CSI”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”
Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi

primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

Turcia ºi Siria,
în prag de rãzboi?

l Rusia: “Nu cãutaþi pretexte pentru o intervenþie militarã în Siria” l Cornel Codiþã: “Reacþia Turciei nu
va influenþa conflictul din Siria” l Titus Corlãþean: “România va acþiona în episodul Turcia-Siria solidar
ºi concordant cu þãrile NATO”

T
urcia a decis joi, de una
singurã, prin votul Par-
lamentului, sã intervinã
în Siria, în urma bom-

bardamentelor siriene care au avut
loc miercuri searã, pe teritoriul
turcesc. În urma unui incident si-
milar petrecut la finalul sãptãmâ-
nii trecute, Turcia solicitase, marþi,
reuniunea de urgenþã a NATO
pentru situaþia din Siria, guvernul
de la Ankara dorind mãsuri milita-
re împotriva regimului lui Bashar
al-Assad.

În aceeaºi zi, însã, Rusia, care s-a
opus de fiecare datã unei intervenþii
în Siria, a cerut þãrilor occidentale ºi
din Orientul Mijlociu sã nu “caute
pretexte” pentru o intervenþie milita-
rã în Siria, solicitând Damascului ºi
Ankarei sã dea dovadã de reþinere.

Ministrul adjunct al Afacerilor
Externe, Ghennadi Gatilov, a decla-
rat într-un interviu acordat agenþiei
Interfax: “În cadrul contactelor cu
partenerii noºtri din NATO ºi din re-
giune (...), le-am cerut sã nu caute
pretexte pentru a pune în practicã un
scenariu care implicã forþa sau lansa-
rea de iniþiative legate de culoare

umanitare sau de zone tampon".
Speculaþiile legate de o interven-

þie în Siria s-au intensificat recent, în
special din cauza unor informaþii po-
trivit cãrora guvernul sirian ºi-a de-

plasat armele chimice pentru a le se-
curiza.

Þãri arabe, în frunte cu Qatar, au
discutat sãptãmâna trecutã, la
ONU, despre o eventualã interven-

þie militarã “arabã” în Siria.

ADELINA DABU,
ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 13)

ORIENTUL MIJLOCIU, ÎN FIERBERE

Criza economicã aduce
demonstraþii în Iran
l Dealerii valutari au ieºit în stradã, scandând:
“Moarte dictatorului!” l Protestatarii au
vandalizat bãnci ºi clãdiri publice l Puterea
ameninþã proprietarii de magazine

M
oneda Iranului, rialul, a pierdut aproape 40% într-o sãptãmânã,
în raport cu dolarul, situaþie care a generat proteste violente,
sãptãmâna aceasta, în Teheran, respectiv intervenþia în forþã a

jandarmilor. Au ieºit în stradã dealeri valutari, negustori, dar ºi persoane
care nu au legãturã cu aceste sectoare, manifestându-ºi nemulþumirea
faþã de politica economicã a þãrii. (V. RIBANA)

(continuare în pagina 13)

Bãtãlia pentru resursele Mediteranei
“La Tribune” arãta, la mijlocul lunii iunie, cã recentele descoperiri de

rezerve importante de gaze, în valoare de zeci de miliarde de dolari, din
apele teritoriale cipriote, au sporit tensiunile în regiune. “La Tribune” a
scris cã Israelul vrea sã formeze o alianþã cu Cipru, România, Bulgaria ºi
Grecia pentru a face opoziþie puternicã Turciei ºi pentru a avea acces la re-
sursele impresionante de gaze. Aceastã strategie a suscitat, la vremea res-
pectivã, o nervozitate tot mai mare în Turcia. (A.T.)

(continuare în pagina 13)

Talgat Kaliyev, ambasadorul Kazahstanului în

România (stânga) ºi Gruia Stoica, preºedintele

Grampet (dreapta), la inaugurarea Consiliului

de Afaceri România-Kazahstan.

Militant islamist: “România, þintã
legitimã a atacurilor teroriste”

ªeicul Omar Bakri Muhammad, cunoscut militant islamic, a decla-
rat, într-un interviu pentru o publicaþie bulgarã, cã din cauza pre-
zenþei militare în Afganistan, dar ºi a faptului cã sunt considerate

“tãrâmuri islamice”, România ºi Bulgaria sunt þinte legitime ale unor
atacuri.

“Considerãm cã putem organiza atentate în inima Bulgariei. Poate în
România sau în alte state. Locul depinde numai de tacticã ºi strategie”, a
subliniat ºeicul de origine sirianã, adãugând cã în timp ce Statele Unite ale
Americii (SUA) rãmân þinta principalã a Al Qaeda, suporterii organizaþiei
au obiective mai mici ºi mai facile. (ADELINA DABU)

(continuare în pagina 13)
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ELLIOTT LUCREAZÃ OPERATIV

Acþionarul Fondului Proprietatea
a confiscat o navã a Marinei
argentiniene
l Comunicat în stil latino-american de la Guvern:
“Fondurile «hienã» au întrecut o nouã limitã în
atacurile lor împotriva Republicii Argentina”

F
ondul de investiþii Elliott Ca-
pital Management, condus de
miliardarul american Paul

Singer, a confiscat o navã de antre-
nament a Marinei argentiniene, an-
docatã în Ghana, dupã ce instanþa a
decis cã Argentina îi datoreazã bani,
în contul unor obligaþiuni.

Astfel, fondul a putut obþine un
ordin din partea guvernului Gha-
nei, potrivit cãruia are dreptul sã

preia nava, potrivit site-ului Busi-
ness Insider, care citeazã Financial
Times.

Paul Singer este prezent ºi în
România, fondul de hedging “Elliott
Associates” fiind cel mai mare acþio-
nar al Fondului Proprietatea, prin de-
þineri indirecte.

ADINA ARDELEANU

Citiþi detalii în pagina 5.

DUPÃ LOGICA DISCURSULUI LUI PONTA,

Vulpescu - “capul ºi viaþa” lui Chiþoiu

R
emus Vulpescu, ºeful Ofi-
ciului Participaþiilor Statului
ºi Privatizãrii în Industrie

(OPSPI), s-a sacrificat pe altarul
privatizãrii eºuate a Oltchim,
dându-ºi demisia, însã nu ºtim cu ce
a greºit în acest proces. Singurul lu-
cru pe care i l-am putea imputa este
cã a ascultat, în timpul negocierilor,
melodia “Au înnebunit salcâmii” a
lui Tudor Gheorghe. Sincer, îl înþe-
legem, având în vedere show-ul
provocat de jurnalistul Dan Diaco-
nescu pe parcusul privatizãrii.

Premierul Victor Ponta i-a spus
ministrului Economiei, Daniel Chi-
þoiu, în momentul lansãrii licitaþiei,
cã rãspunde cu “capul, viaþa ºi cu
tot” pentru realizarea privatizãrii

Oltchim, cerându-i sã se implice di-
rect în proces.

Între timp, primul-ministru s-a
rãzgândit, în urma scandalului creat
de Dan Diaconescu, care a participat
ºi a ºi câºtigat licitaþia pentru
Oltchim. Probabil în urma presiuni-
lor, Remus Vulpescu a demisionat
din funcþia de preºedinte al OPSPI ºi
ºi-a cerut scuze pentru eºecul priva-
tizãrii combinatului vâlcean, fiind
evident cã “poporului” îi trebuie un
þap ispãºitor, mai ales din punct de
vedere mediatic.

În comunicatul de presã în care îºi
dã demisia, Remus Vulpescu spune:
“Procedura de licitaþie a fost organi-
zatã fãrã încãlcarea vreunei dispoziþii
legale ºi a fost destinatã sã stimuleze

participarea unor investitori români
sau strãini care, în colaborare cu sta-
tul, sã asigure redresarea Oltchim ºi
soluþionarea urgentã a problemelor
sociale generate de ruinarea compa-
niei prin administrarea defectuoasã
din ultimii ani. Intenþia lui Dan Dia-
conescu de a deturna privatizarea prin
înºelãciune publicã ºi uz de fals, în
scopul de a obþine notorietate ºi,
eventual, în alte scopuri ce urmeazã sã
fie stabilite de autoritãþi, nu era previ-
zibilã ºi nu a putut fi constatatã oficial
înaintea zilei de luni, 1 octombrie
2012, când activitatea infracþionalã a
lui Diaconescu a ºi fost stopatã”.

ANA ZIDARU

Citiþi articolul pe larg în pagina 2.


