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Creºtere
neaºteptatã a
numãrului ºomerilor
în Germania

Numãrul ºomerilor din Germania
a înregistrat o creºtere neaºteptatã în
iunie, pentru a doua lunã consecutiv,
pe fondul încetinirii ritmului de
creºtere a celei mai mari economii
europene.

Potrivit cifrelor ajustate sezo-
nier anunþate ieri de Biroul Federa-
lã pentru Muncã, numãrul ºomeri-
lor din Germania a crescut cu 9.000
luna trecutã, la 2,916 milioane.
Economiºtii aºteptau, însã, o scã-
dere cu 10.000 a numãrului ºome-
rilor.

Rata ajustatã a ºomajului a rãmas
neschimbatã la 6,7%, cel mai scãzut
nivel din ultimele douã decenii.

Preºedintele Biroul Federal
pentru Muncã, Frank-Jürgen We-
ise, a afirmat: “Ne aºteptãm la o
evoluþie staþionarã a pieþei mun-
cii, în urmãtoarele luni. Perspec-
tivele economice bune sunt re-
flectate în tendinþa fundamental
pozitivã”.

Economia germanã a înregistrat o
creºtere peste aºteptãri, de 0,8%, în
primul trimestru din 2014, faþã de ul-
timele trei luni din 2013, în baza ce-
rerii interne ºi a temperaturilor peste
medie din timpul iernii, care au ali-
mentat sectorul construcþiilor. În
ritm anual, PIB-ul Germaniei a
crescut cu 2,5% în perioada ianua-
rie-martie 2014, conform cifrelor
oficiale.

V.R.

BOGDAN STÃNESCU, ADMINISTRATORUL SPECIAL:

“Chinezii au nevoie de
multe aprobãri ca sã aducã
valuta pentru Oltchim”
l Proprietarul USG, interesat de combinat

Faptul cã s-a amânat de patru
ori termenul de privatizare al
Oltchim nu a fost din cauza

unei lipse de investitori, ci a lipsei
lor de pregãtire pentru a veni sã in-
vesteascã la Oltchim, susþine admi-
nistratorul special al combinatului
vâlcean, Bogdan Stãnescu.

Domnia sa a explicat, pentru zia-
rul BURSA: „Consorþiul chinez a
solicitat amânarea privatizãrii pânã
în decembrie pentru cã le trebuie
foarte multe aprobãri ca sã aducã va-
luta la noi în þarã. ªi omul de afaceri
ªtefan Vuza a cerut o nouã solicitare
de amânare. De asemenea, proprie-
tarul Uzinelor Sodice Govora
(USG) – Ciech Chemical - a cumpã-
rat caietul de sarcini pe 30 mai ºi nu a
avut timp sã-ºi facã oferta astfel
încât s-a alãturat investitorilor care
au dorit amânarea”.

Bogdan Stãnescu ne-a precizat cã

au fost investitori care au propus ad-
ministratorilor Oltchim privatizarea
pe module ºi nu pe sistem integrat,
ceea ce nu a convenit acþionarilor
combinatului care au optat pentru o
viziune unitarã.

Administratorul special al
Oltchim a mai spus: „Ne-am oprit
din negocierile cu OMV Petrom, în
aºteptarea investitorului care doreºte
sã cumpere rafinãria Arpechim la
pachet cu Oltchim. Statul român, ca
sã cumpere rafinãria Arpechim, tre-
buie ca, a doua zi, sã o vândã investi-
torului selectat pentru Oltchim. Am
discutat cu Consiliul Concurenþei,
care ne-a transmis cã nu este ajutor
de stat dacã statul preia Arpechim ca
sã-l dea mai departe investitorului
care preia Oltchim”.

Bogdan Chiriþoiu, preºedintele
Consiliului Concurenþei, ne-a decla-
rat cã nu este ajutor de stat dacã auto-

ritãþile noastre preiau Arpechim ºi
vând rafinãria mai departe la acelaºi
preþ cu care l-au luat de la Petrom ºi
dacã Petrom nu are niciun avantaj.

Potrivit administratorului special,
conducerea combinatului doreºte sã
deschidã secþia oxo-alcooli în perioa-
da urmãtoare, cu finanþãrile care sunt
în negociere. Bogdan Stãnescu afirmã
cã Ministerul Muncii poate sã facã o
reconversie profesionalã, acordând
gratuitate pentru cursuri, primã de in-
stalare de 3500 de lei dacã muncitorii
disponibilizaþi de la Oltchim se relo-
cheazã în alt oraº ca forþã de muncã.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

FMI cere Austriei
sã nu anuleze obligaþiuni
ale Hypo Alpe Adria

Austria ar trebui sã revizu-
iascã proiectul de lege prin
care ar urma sã fie anulate

obligaþiuni subordonate de 890 de
milioane de euro ale Hypo Alpe
Adria garantate de provincia Carin-
thia, deoarece o astfel de mãsurã ar
putea ridica semne de întrebare ºi
asupra altor garanþii
publice, a apreciat, ieri,
Fondul Monetar Inter-
naþional (FMI), transmite Reuters.

ªeful misiunii FMI în Austria,
Bas Bakker, a subliniat cã, deºi gu-
vernul de la Viena susþine cã situaþia
de la Hypo Alpe este un caz izolat,
încãlcarea unei promisiuni riscã sã
afecteze încrederea investitorilor în
garanþiile publice.

“Problema noastrã nu este cã
obligaþiunile subordonate nu ar tre-
bui sã fie afectate de un bail-in”, a
declarat presei Bas Bakker la
sfârºitul revizuirii anuale a econo-
miei austriece.

“Problema este cã a existat o ga-

ranþie pentru aceste obligaþiuni ºi
cã aceastã garanþie a fost anulatã.
Ne temem cã aceasta ar putea ridi-
ca semne de întrebare asupra altor
garanþii similare emise de alte or-
ganisme subnaþionale”, a avertizat
Bas Bakker, adãugând: “Pânã
acum, obligaþiunile subordonate

garantare de Guvern
au fost considerate ca
fiind suficient de sigu-

re. Investitorii aºteaptã întotdeau-
na ca acest gen de garanþie sã rãm-
ânã în vigoare”.

La rândul sãu, guvernatorul
Bãncii Naþionale a Austriei,
Ewald Nowotny, a afirmat cã deci-
zia de a nu lãsa Hypo Alpe Adria
sã dea faliment, una dintre opþiu-
nile avute în vedere de guvernul
austriac timp de mai multe luni,
este una în linie cu recomandãrile
FMI.

A.S.

(continuare în pagina 3)

Raportul “sentimental” al ASF pe 2013
lMiºu Negriþoiu: “Suntem conºtienþi de problemele reale ale pieþelor” l Sectorul asigurãrilor nu
ºi-a îndeplinit bugetul, în timp ce pensiile private ºi piaþa de capital l-au depãºit l Salariile reprezintã
80,22% din cheltuielile totale efectuate

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) a transmis
Parlamentului primul sãu ra-

port, dupã comasarea fostelor comisii
care supravegheau piaþa asigurãrilor,
de capital ºi a pensiilor private.

Preºedintele ASF Miºu Negriþoiu
face o introducere ineditã, prin care
le transmite parlamentarilor cã este
conºtient de problemele din pieþele
supravegheate.

“Poate veþi fi surprinºi cã aminclus

în raport o analizã criticã a propriei
activitãþi de supraveghere, împreunã
cu prezentarea unor mãsuri viitoare
de îmbunãtãþire, dar considerãm cã
transparenþa stã la baza dezvoltãrii

continue a pieþei ºi este un element
definitoriu împotriva stagnãrii ºi re-
gresului”, aratã Miºu Negriþoiu, adã-
ugând: “Raportul este bogat din
punct de vedere informaþional. Am

introdus analize aprofundate ale pie-
þelor ºi am inclus peste 400 de tabele,
figuri ºi anexe relevante. Nu încãr-
cãm utilizatorii raportului cu detalii
pentru a ascunde problemele reale ale
pieþelor. Acestea existã, suntem
conºtienþi de ele, acþionãm pentru limi-
tarea lor”. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 12)

ANUL TRECUT

BNR a sancþionat cinci
bãnci pentru nereguli legate
de evaluarea riscurilor
l Banca Centralã a constatat ºi probleme privind
prevenirea spãlãrii banilor ºi finanþarea terorismului

Banca Naþionalã a României
(BNR) a sancþionat cinci in-
stituþii de credit cu amendã

ºi/sau avertisment scris, pentru
încãlcarea unor prevederi legale re-
feritoare la evaluarea riscurilor din
activitatea bancarã, se aratã în Ra-
portul Anual pe 2013 al instituþiei.

Neregulile vize-
azã aspecte legate
de activitatea de
creditare ºi opera-
þiunile de înlocuire
de expuneri,
activele-problemã,
riscul de credit,
riscul rezidual, ex-
punerile mari, ex-
punerile faþã de
persoanele aflate în
relaþii speciale cu
instituþia de credit,
administrarea riscurilor, riscul de li-
chiditate, riscul operaþional, auditul
intern, activitãþile externalizate ºi de
întocmirea ºi raportarea situaþiilor fi-
nanciare FINREP, explicã documen-
tul Bãncii Centrale.

Anul trecut, BNR a desfãºurat, în
cadrul programului anual de evalua-
re ºi verificare, 39 de acþiuni, dintre
care 32 de acþiuni comune on ºi
off-site (n.r. la sediile bãncilor, re-
spectiv în afara acestora) au vizat
bãncile persoane juridice române,
iar ºapte acþiuni (patru acþiuni
on-site ºi trei acþiuni comune on ºi
off-site) au avut în vedere sucursale-

le unor bãnci strãine, aratã BNR.
“În plus, s-au efectuat 49 de acþiu-

ni punctuale la bãnci, dintre care 31
de acþiuni off-site ºi 18 acþiuni
on-site”, afirmã raportul.

“Acþiunile de supraveghere deru-
late în cadrul programului anual de
evaluare ºi verificare au pus un ac-

cent deosebit pe
evaluarea profilu-
lui general de risc,
situaþia financiarã,
strategia de afaceri
ºi de risc, responsa-
bilitãþile ºi organi-
zarea structurilor
de conducere, fun-
cþia de administrare
a riscurilor, funcþia
de audit intern, ana-
liza riscurilor sem-
nificative ºi a altor

riscuri, activitãþile externalizate,
precum ºi pe verificarea procesului
intern de evaluare a adecvãrii capita-
lului la riscuri (ICAAP)”, continuã
documentul.

Acþiunile punctuale de anul trecut
au avut ca principale obiective cerin-
þele de capital, fondurile proprii la
nivel individual ºi consolidat, activi-
tatea de creditare, evaluarea cadrului
de administrare a riscului de credit
din operaþiuni de restructurare ºi re-
cuperare ale unor active.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)
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Total active ca pondere în PIB

2009 2010 2011 2012 2013

Societãþi de asigurare 3,27% 3,21% 3,10% 3,23% 2,92%

Fonduri de pensii 0,52% 0,89% 1,23% 1,75% 2,35%

Organisme de plasament colectiv 2,24% 5,43% 5,08% 4,38% 5,70%

Dan Voiculescu – sechestru
pe terenuri ºi acþiuni

l 7 iulie – sentinþa definitivã

C
urtea de Apel Bucureºti
(CAB) a extins ieri se-
chestrul asigurãtor pe
averea omului de afaceri

Dan Voiculescu pentru recuperarea
presupusului prejudiciu de 60 de mi-
lioane de euro în dosarul privind pri-
vatizarea Institutului de Cercetãri
Alimentare (ICA). Astfel, judecãto-
rii CAB au pus sechestru pe 36 de
hectare de teren din strada Gârlei
(unde se gãseºte sediul Antena
Group), pe douã seturi de peste
5.000 de acþiuni de la Grivco (unul
donat Corinei Voiculescu ºi celãlalt
Cameliei Voiculescu), precum ºi pe
douã seturi de câte 9,9 milioane ac-
þiuni de la Compania de Cercetãri
Aplicate ºi Investigative, valorând
fiecare circa 3 milioane lei.

Unii susþin cã acest sechestru ar
viza ºi acþiunile deþinute de familia
Voiculescu la posturile de televiziu-
ne Antena 1, Antena Stars sau Ante-
na 3, alþii susþin însã contrariul.
Întrebat de reporterul ziarului
BURSA dacã sunt afectate de se-
chestru posturile tv Antena 1 ºi
Antena 3, Gheorghe Mateuþ, avoca-
tul omului de afaceri, ne-a declarat
ieri: “Nu ºtiu. Vom vedea în încheie-
re. Nici eu nu am înþeles”.

Dosarul privind privatizarea ICA
a primit ieri un nou termen de jude-
catã, pentru 7 iulie, când urmeazã sã
fie audiaþi inculpaþii care vor dori sã
dea declaraþii ºi când va fi datã sen-
tinþa definitivã. Noul complet de ju-

decatã este format, din 24 iunie, din
Camelia Bogdan ºi Mihai Alexandru
Mihalcea, recent promovaþi la CAB
de la Tribunalul Bucureºti. Cei doi
au fost desemnaþi dupã ce preºedin-
tele completului iniþial, Stan Musta-
þã, a fost arestat pentru trafic de in-
fluenþã, iar celãlalt membru, Floricã
Duþã, s-a pensionat.

Înainte de judecarea cauzei, Dan
Voiculescu a declarat cã dosarul ICA
nu se apropie de final ºi cã nu se teme

pentru judecarea acestuia, ex-
plicând, ironic, cã s-a uitat pe CV-ul
judecãtoarei Cameliei Bogdan ºi cã
are încredere în domnia sa, pentru cã
este documentatã, fiind “specializatã
în spãlarea banilor”. Dan Voiculescu
a detaliat: ”Nu mi-e teamã. M-am ui-
tat pe CV-ul doamnei judecãtor Ca-
melia Bogdan ºi am vãzut cã e docu-
mentatã, e preocupatã de studiu, are
foarte multã comunicãri, lucrãri ºi e
specializatã în spãlarea banilor. Am

mare încredere cã, fiind specializatã
în spãlarea banilor, va fi în mãsurã sã
vadã cum mi-am spãlat eu banii cu
propriii bani. Pentru cã acolo e vorba
numai de banii mei, nu s-a spãlat ni-
ciun alt ban, ca atare comparaþia cu
Vîntu nu are nicio legãturã”.

Ulterior, însã, dupã ce judecãtorii
i-au extins sechestrul, Dan Voicu-
lescu a fost mai rezervat în declaraþii
cu privire la noul complet de judeca-
tã: ”E bine. E bine, e bine”.

Dupã decizia de ieri a instanþei pri-
vind extinderea sechestrului, avocaþii
inculpaþilor i-au recuzat pe cei doi ju-
decãtori, invocând faptul cã au insti-
tuit mãsura în aceastã fazã a dosaru-
lui. Judecãtoarea Camelia Bogdan a
declarat cã sechestrul ar fi trebuit pus
încã din faza de urmãrire penalã.

ªedinþa de ieri de la Curtea de
Apel Bucureºti a fost animatã de ne-
mulþumirile avocaþilor inculpaþilor,
care s-au lovit de fermitatea judecã-
torilor. Instanþa a respins ºi cererea
de recuzare, motivând cã aceasta nu
poate fi formulatã în baza unui arti-
col invocat de avocaþii apãrãrii.

Gheorghiþã Mateuþ s-a arãtat nedu-
merit de termenul fixat pentru 7 iulie,
argumentând cã este prea din scurt,
astfel de termene acordându-se, po-
trivit noului cod, doar în cauzele ur-
gente, când este vorba despre arestaþi
preventiv sau minori.

VALENTIN BUSUIOC

(continuare în pagina 3)


