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Datoria Spaniei,
la nivel record

Datoria publicã a Spaniei a urcat
la nivelul record de 961,6 miliarde
euro în 2013, reprezentând 94% din
PIB, faþã de 94,2% din PIB în 2012,
anunþã banca centralã de la Madrid.
Totuºi, nivelul este sub þinta guver-
nului, de 94,2% din PIB.

În decembrie, datoria Spaniei a
sporit cu 9,5 miliarde euro, compa-
rativ cu noiembrie, respectiv cu 76,9
miliarde euro faþã de ultima lunã din
2012.

Nivelul datoriei Spaniei ar urma
sã ajungã la recordul de 101% din
PIB în 2015 ºi 2016, conform esti-
mãrilor Executivului de la Ma-
drid.

Excedent bugetar
pentru Grecia

Grecia a încheiat anul trecut cu un
excedent bugetar de 1,5 miliarde
euro (excluzând serviciul datoriei de
stat), nivel aproape dublu faþã de þin-
ta convenitã cu creditorii internaþio-
nali, potrivit declaraþiilor premieru-
lui Antonis Samaras, citat de publi-
caþia To Vima.

Grecia a convenit cu instituþiile fi-
nanciare internaþionale o þintã de 812
milioane euro pentru excedentul pri-
mar al bugetului pe 2013.

Îmbunãtãþirea situaþiei finanþelor
publice din Grecia vine dupã ani de
creºteri de taxe ºi mãsuri de austeri-
tate impuse de creditorii strãini în
schimbul împrumuturilor de 240 mi-
liarde euro acordate prin cele douã
programe de finanþare externã.

V.R.

RÃZBOIUL NU SE DUCE DOAR ÎN INSTANÞÃ

“Aversa
Manufacturing”
ºi AAAS scot
artileria grea
l Noul proprietar al fabricii “Aversa” acuzã
AAAS cã foloseºte intimidarea l Administratorul
special al “Aversa” susþine cã noii proprietari fac
raportãri false, producþia fiind zero, ºi cã tolereazã
furturi masive

C
onflictul dintre “Aversa
Manufacturing”, care a
preluat fabrica de pompe
“Aversa”, ºi Autoritatea

pentru Administrarea Activelor Statu-
lui (AAAS)sedãpemaimultefronturi.

AAAS a contestat licitaþia care a
dus la privatizarea platformei in-
dustriale în toamna anului trecut, iar
Tribunalul Bucureºti urmeazã sã se
pronunþe în acest caz pe 20 februarie,
dupã ce instanþa a respins excepþia de
tardivitate invocatã de “Aversa”.

Cu trei zile înainte de proces,
“Aversa Manufacturing” contraata-
cã, reprezentanþii sãi susþinând cã
sunt supuºi unor încercãri de intimi-
dare ale AAAS ºi ale autoritãþilor
statului. Tot ieri, Gheorghe Matei,
numit de AAAS administrator spe-
cial la “Aversa”, pe 29 ianuarie, a
întocmit un raport, în care susþine cã

noii proprietari ar întocmi raportãri
false pentru a arãta cã respectã con-
diþiile licitaþiei ºi cã tolereazã furturi
masive din fabricã.

Ca mai toate privatizãrile din þara
noastrã, dupã nenumãrate licitaþii
eºuate, cea care pãrea sã se încheie
cu succes, într-un final, se transfor-
mã într-un mega scandal. De data
aceasta, miza pare sã fie terenul de
10 hectare, din inima Bucureºtiului –
Obor – pe care stã fabrica de pompe.

“Aversa Manufacturing”
acuzã presiuni din partea
AAAS

„La douã sãptãmâni dupã ce am
câºtigat licitaþia, am fost contactaþi
de un reprezentant al AAAS care
ne-a impus acceptarea unui partener
privat recomandat de aceastã autori-

tate. Am refuzat sã ne lãsãm intimi-
daþi, fapt care a dus la continuarea
acestui proces”, a declarat Michael
Topolinski, Preºedintele “Aversa
Manufacturing”.

Domnia sa nu a dorit sã precizeze
numele reprezentantului AAAS la
care se referã.

Fostul preºedinte al Autoritãþii,
Adrian Volintiru, ne-a spus cã declara-
þiacelorde la“AversaManufacturing”
nu are nici o logicã ºi cã este o prostie.
“Nu ºtiu cine putea sã îi contacteze la
datapecareomenþioneazã, maialescã
fusese deja depusã contestaþia”, ne-a
declarat domnia sa, adãugând: “De ce
nu au spus nimic atunci? Niciodatã,
AAAS nu a avut o altã abordare decât
contestarea licitaþiei”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Cum poate fi creatã o piaþã de
capital internaþionalã, când nu
existã nici mãcar una naþionalã?

Un “indice” al pieþelor de ca-
pital din România a atins,
zilele trecute, un nou re-

cord. Din pãcate, nu este vorba de
BET-C sau de BET-FI, ci de
o mãsurã ipoteticã a dezvol-
tãrii burselor din þara noastrã.
Acest indice mãsoarã numã-
rul declaraþiilor autoritãþilor
în sprijinul “dezvoltãrii” pie-
þei de capital din România.

BVB a organizat, recent, la
Banca Naþionalã a României, semi-
narul “Crearea unei pieþe de capital
internaþionale în România”. Aceasta
sã fie soluþia, în condiþiile în care,
dupã circa 20 de ani, nu se prea poate
vorbi nici mãcar de existenþa unei
pieþe naþionale de capital?

Reprezentanþi ai guvernului, ai
BNR ºi ai actorilor bursieri au anali-
zat ºi au promis, din nou, cã se vor

lua mãsuri pentru îndeplinirea acestui
obiectiv deosebit de ambiþios. Dar
cât de credibile ºi realiste sunt pro-
misiunile?

Un caiet de studii publicat
luna trecutã de BIS (Bank for
International Settlements) a
avut ca subiect finanþarea pe
termen lung în economiile
emergente prin intermediul
burselor de valori.

În studiul “Cãtre pieþe de ca-
pital puternice ºi stabile în economii-
le emergente”, autoarea Liliana Ro-
jas-Suarez identificã patru piloni ne-
cesari pentru atingerea acestui
obiectiv: stabilitatea macroecono-
micã, sisteme bancare sãnãtoase, ca-
litatea ridicatã a instituþiilor ºi un ca-
dru adecvat de reglementare ºi su-
pervizare.

În comparaþie cu pilonii prezentaþi

în studiul de la BIS, cele “opt bariere
sistemice” analizate în cadrul semi-
narului BVB nu sunt decât elemente
de detaliu, determinate de calitatea ºi
existenþa celor patru piloni funda-
mentali. “Eºecul în consolidarea ori-
cãruia dintre aceºti piloni va condu-
ce la slãbirea celorlalþi”, scrie Ro-
jas-Suarez.

Sã presupunem cã ne bucurãm de
“stabilitate macroeconomicã”. Dar
cât mai poate rezista aceasta, în con-
diþiile în care nu se prea poate vorbi
de un sistem bancar sãnãtos, pe fon-
dul nivelului extrem de ridicat al
creditelor neperformante? Caracte-
rul nesãnãtos al sistemului bancar
nu este dat, însã, de calitatea actualã
a portofoliilor de credite, ci de poli-
ticile de creditare ale bãncilor din
ultimii ani, politici care au determi-
nat starea prezentã, pe fondul
eºecului supravegherii prudenþiale
de cãtre BNR.

Ca urmare a acestui eºec, banca
centralã a fost nevoitã sã treacã la un
program de represiune financiarã,
marcat prin forþarea tendinþei de scã-
dere a dobânzilor ºi alte mãsuri de
relaxare monetarã, pentru a susþine
un sistem bancar fragil ºi finanþarea
deficitului bugetar.

“Pieþele de capital dezvoltate ºi
sistemele bancare sãnãtoase sunt
complementare ºi nu se pot substitui
una celeilalte”, mai scrie Liliana Ro-
jas-Suarez în studiul de la BIS.

(continuare în pagina 14)
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Italia taxeazã
cu 20% banii primiþi din
strãinãtate de cetãþenii sãi

Guvernul italian pare cã a
fost dezamãgit de aºteptãri-
le pieþelor financiare ca

economia statului peninsular sã
înregistreze prima sa creºtere tri-
mestrialã în mai bine de doi ani, mo-
tiv pentru care a decis, cu puþin timp
înainte de anunþarea evoluþiei Pro-
dusu lu i In te rn
Brut în 2013, sã
“corecteze” situa-
þia prin împovãrarea populaþiei cu o
nouã taxã.

Il Sole scria, pe 13 februarie, cã
Executivul de la Roma a decis ca
toate sumele care intrã în conturile
bancare ale cetãþenilor ºi provin din
strãinãtate sã fie impozitate cu 20%.

Taxa, care se va aplica retroactiv,
începând cu 1 februarie 2014, are
caracter automat, afectând toate
transferurile, cu excepþia celor pen-
tru care s-au depus solicitãri de ex-

cludere, înainte de efectuare, explicã
publicaþia.

Titularii conturilor îºi pot recupe-
ra sumele, cu condiþia sã facã dovada
cã acestea nu reprezintã venituri, po-
trivit Il Giornale.

“Cu alte cuvinte, din acest mo-
ment, dar, de fapt, începând de acum

douã sãptãmâni,
toþi italienii sunt
evazioniºti fiscali

pânã la dovedirea nevionovãþiei”,
susþine Zero Hedge, într-un articol
publicat duminica trecutã.

Colectarea este rezultatul deciziei
de a considera orice transfer din strã-
inãtate direcþionat cãtre un cetãþean
italian drept o componentã a venitu-
lui taxabil, pânã la proba contrarie,
explicã Il Giornale.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

USL mai trage de timp

Deºi ziua de ieri se anunþa de-
cisivã pentru soarta USL,
PNL nu a ieºit oficial de la

guvernare, ruperea alianþei fiind o
chestiune de zile, conform unor sur-
se politice. Se pare cã liderul PNL
Crin Antonescu doreºte cu orice
preþ sã fie izgonit din USL, mai
spun sursele noastre, care afirmã cã,
în realitate, alianþa este ruptã de
mult iar PNL face opoziþie.

Ieri, dupã un nou eºec al nego-
cierilor din coaliþie, premierul
Victor Ponta a declarat cã din par-
tea PSD existã toatã flexibilitatea
ca sã pãstreze guvernarea sub for-
ma USL ºi cã USD (alianþa forma-
tã cu PC ºi UNPR pentru europar-
lamentare) nu va forþa un vot în
Parlament pentru restructurarea
Guvernului ºi excluderea PNL
din USL.

Preºedintele PNL, Crin Antone-
scu, a declarat, însã, cã Victor Ponta
trebuie sã ia o decizie în ceea ce pri-
veºte viitorul Cabinetului. El a spus
rãspicat cã, din punctul sãu de vedere,
existã douã variante - acceptarea pro-
punerilor PNL sau formarea unui alt
guvern.

ANA ZIDARU
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Acþionarii Transelectrica îºi vor
banii pe OPCOM

Mai mulþi acþionari pri-
vaþi ai Transelectrica
SA aºteaptã cu interes

oferta financiarã a Departamen-
tului de Energie, care trebuie sã
despãgubeascã transportatorul
naþional de electricitate pentru
preluarea OPCOM (operatorul
bursei noastre de energie ºi de
gaze) ºi FORMENERG, con-
form unor surse apropiate situa-
þiei.

Ziarul BURSA a relatat, în
premierã, joi, cã Executivul a
adoptat, pe furiº, o ordonanþã prin
care a trecut Transelectrica ºi
Transgaz din subordinea Ministerului
Finanþelor, controlat de PNL, în cea
a Secretariatului General al Guver-
nului (SGG). Respectiva ordonanþã
mai prevede cã acþiunile deþinute de
Transelectrica la OPCOM ºi la
FORMENERG (societate de forma-
re profesionalã) vor fi trecute la De-
partamentul pentru Energie. În urmã
cu un an, cu ocazia trecerii Transe-
lectrica ºi Transgaz de la Ministerul
Economiei la cel de Finanþe, mai mulþi
acþionari privaþi ai Transelectrica s-au
opus transferului gratuit de acþiuni ale
OPCOMºiFORMENERG, în favoa-
rea Departamentului de Energie din
Ministerul Economiei.

Anul trecut, acest transfer nu a
mai avut loc efectiv pentru cã nu au
existat resursele financiare necesa-

re achitãrii despãgubirii Transelec-
trica, conform unor surse din piaþã,
care dau ca sigur un nou eºec al pre-
luãrii OPCOM ºi FORMENERG
de cãtre departamentul condus de
ministrul Constantin Niþã ºi în acest
an: „În 2013, a existat ºi o dezbatere
asupra faptului cã preluarea

OPCOM de la Transelectrica la
Departamentul pentru Energie
nu respectã principiul unbun-
dling-ului (separarea calitãþii de
acþionar la unitãþile din energie).
Organismele financiare interna-
þionale doresc ca operatorul bur-
sei noastre de energie sã nu aibã
acelaºi proprietar cu producãto-
rii ºi furnizorii de stat. Astfel cã,
cel mai probabil, OPCOM va fi
privatizatã în acest an, mai ales
cã FMI, la misiunea din ianua-
rie, a reproºat autoritãþilor
române întârzierea cu un an a

acestui proiect”.
La finele anului 2011, capitalul so-

cial al OPCOM a fost majorat la 26,4
milioane lei (circa6milioanedeeuro).

ALINA TOMA VEREHA
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Transelectrica – profit de cinci ori mai mare
în 2013

Profitul net al Transelectrica aferent anului trecut a fost de 162,3 milioane
lei, de 4,7 mai mare decât valoarea înregistratã în 2012, de 34,49 milioane lei,
se aratã în comunicatul transmis Bursei de Valori Bucureºti (BVB).

Veniturile pe 2013 au scãzut cu 11%, pânã la 2,46 miliarde lei, în timp
ce cheltuielile, exclusiv amortizarea, au coborât cu 19%, ajungând la 1,92
miliarde lei.

Profitul operaþional înainte de amortizare (EBITDA) a fost de 542,98
milioane lei, cu 36,4% mai mult decât în 2012, în timp ce profitul operaþio-
nal dupã amortizare (EBIT) a urcat cu 150%, pânã la 207,83 milioane lei.n


