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Franþa criticã
supremaþia
dolarului în
tranzacþiile
internaþionale

Ministrul de Finanþe al Franþei,
Michel Sapin, criticã supremaþia do-
larului în tranzacþiile internaþionale,
dupã ce, recent, Statele Unite au
amendat banca francezã “BNP Pari-
bas” SAcu aproape 9 miliarde de do-
lari pentru cã a ajutat unele þãri sã
evite sancþiuni impuse de
Washington.

Sapin a cerut o “reechilibrare” în
privinþa monedelor utilizate pentru
plãþi la nivel global, afirmând cã
ceea ce s-a întâmplat cu BNP ar tre-
bui sã evidenþieze necesitatea folosi-
rii mai multor valute.

Michel Sapin a declarat, citat de
Financial Times: “Noi, europenii,
vindem între noi în dolari, de exem-
plu când livrãm avioane. Este nece-
sar? Nu cred. Cred cã o reechilibrare
este posibilã ºi necesarã nu doar în
privinþa euro, ci ºi pentru monedele
marilor þãri emergente, care au o pre-
zenþã tot mai importantã în comerþul
mondial”.

Oficialii francezi au fãcut lobby
pentru BNPºi au afirmat cã banca nu
a încãlcat regulile europene, de-
clanºând o dezbatere care sã arate
dacã instituþia de credit a devenit o
victimã a extinderii exagerate a
jurisdicþiei SUA.

Sapin urma sã abordeze problema
unei alternative la dolar ieri, în tim-
pul unei întâlniri a miniºtrilor de fi-
nanþe din zona euro. (V.R.)

O SURSÃ NESFÂRªITÃ DE PERLE

“Domn’ profesor”
îºi dã Bacalaureatul în instanþã
Nu ºtiu dacã judecãtorii l-au

condamnat, ieri, pe Dan
Voiculescu sau dimpotrivã,

dar, eu, unul, l-aº bãga la pârnaie
numai pentru lipsa de umor ºi glu-
mele de prost gust.

Omul s-a dat spiritual: “Sunt doar
pensionar, nu mai sunt oligarh”. Ce o
fi în mintea lui? Cã face ironii fine?
Adicã, el trãieºte din pensie? Nu-i e
ruºine? Rãspuns: Nu!

Pe muchie sã intre la “mititica”,

omul ne dã lecþii.
Acuzat de spãlare de bani, Dan

Voiculescu a gãsit cu cale sã ne înve-
þe cã “beneficiarul real este cel care
stã în spatele unei societãþi”, iar
domnia sa nu a fost niciodatã în spa-
tele cuiva, ci întotdeauna, în faþã.

Ha, ha!
Trebuie sã ai ceva tupeu!

V.B.

(continuare în pagina 3)

ªTEFAN ROªEANU, CLUB FEROVIAR:

“Nu vom reface infrastructura
feroviarã în termenul impus de UE”

Este imposibil ca þara noastrã
sã atingã þintele impuse de
UE în sectorul feroviar, dupã

cum ne-a spus ªtefan Roºeanu, Se-
nior Partner la Club Feroviar, în ca-
drul unui interviu.

Domnia sa ne-a precizat: “Tragic
este cã, potrivit strategiei europene,
pânã în 2030, deci în aproximativ 15
ani, toate þãrile
membre trebuie sã
termine de recon-
struit reþeaua centralã de transport
europeanã. Pe teritoriul României,
aceastã reþea centralã înseamnã 3.500
de km. (…) Chiar dacã ritmul de in-
vestiþii ar creºte fantastic, aceastã þin-
tã impusã de UE este imposibilã pen-
tru noi. (…) Sigur vor fi atenþionãri ºi
formule dure prin care þãrile ca
România sã fie aduse la ordine”.

Domnia sa a subliniat cã avem ne-
voie de circa 15-20 miliarde euro
pentru reabilitarea întregii infrastruc-
turi feroviare ºi cã suntem de departe
ultima þarã din Europa în transportul
feroviar de cãlãtori, înregistrând o

scãdere permanentã a volumelor de
trafic ºi un grad ridicat de neutilizare
a serviciilor în regim zilnic.

Fãrã sã investim în siguranþa in-
frastructurii, dezastrul pe calea fera-
tã este iminent, spun specialiºtii din
domeniu, care menþioneazã cã, în
prezent, avem 500 de km de linii de
reconstruit, peste 6.000 de ºine cu

defecte ºi mai mult
de 300.000 de tra-
verse de beton ne-

funcþionale.
În acest context, Guvernul a apro-

bat, recent, un Memorandum ce se
vrea o strategie care sã stea la baza
unui Master Plan în domeniu ºi care,
printre altele, prevede închiderea a
4.000 de km de cale feratã.

Jucãtorii din domeniu, care afirmã
cã sectorul feroviar este în crizã, s-au
arãtat total nemulþumiþi de acest Me-
morandum.

EMILIA OLESCU

Bonusurile luate
de administratori se simt
în rulajele BVB
l Cinci membri din Consiliu ºi-au cumpãrat
acþiuni ale Bursei din recompensa votatã de
acþionari l Ceilalþi mai au timp trei sãptãmâni

Cinci dintre administratorii
Bursei de Valori Bucureºti
ºi-au folosit bonusurile de

câte 7.400 de lei pentru achiziþia de
acþiuni BVB, conform deciziei ac-
þionarilor, la AGA din aprilie 2014.

Cumpãrãrile au început în urmã
cu zece zile ºi s-au intensificat pe
mãsurã ce se apropie termenul limitã

impus de AGA(trei luni de la decizia
din 24/25 aprilie).

Astfel, vinerea trecutã, achiziþiile
efectuate de preºedintele Lucian
Anghel (245 de acþiuni pentru 7469
lei), Octavian Molnar (250 de acþiuni,
pentru 7550 lei) ºi Stere Farmache
(20 de acþiuni, pentru 600 de lei) au
reprezentat 46% din volumul total

de titluri BVB tranzacþionat pe par-
cursul ºedinþei.

Stere Farmache mai cumpãrase,
anterior, pe 1 ºi 3 iulie, câte 100 de
acþiuni (3056 lei), respectiv 125 ac-
þiuni (3819 lei).

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 15)

AVOCATUL GHEORGHE PIPEREA:

“Oltchim se va asocia
cu RCS&RDS”
l Creditorii combinatului au aprobat, pânã la urmã,
ºi împrumutul de 15 milioane de euro de la chinezi

Creditorii Oltchim au aprobat,
pânã la urmã, contractarea
unui credit de 15 milioane

de euro de la consorþiul de companii
chineze interesat sã preia combina-
tul vâlcean, precum ºi asocierea în
participaþiune cu RCS&RDS, ne-a
declarat, ieri, avocatul Gheorghe Pi-
perea.

Domnia sa ne-a precizat:
„Oltchim va primi de la
RCS&RDS suma de 1,5
milioane de euro ºi, în
schimb, vom încheia cu
compania un acord de
asociere în participaþiu-
ne ca sã putem majora
producþia combinatului.
Vrem sã redeschidem
secþia de oxoalcooli.
RCS&RDS îºi va recu-
pera banii din încasãrile
Oltchim”.

Avocatul Piperea,
care este unul dintre administratorii
judiciari ai Oltchim, nu ne-a dat de-
talii despre asocierea cu RCS&RDS,
dar ne-a precizat cã Alro ºi Bulrom,
care sunt clienþii societãþii, au accep-
tat sã plãteascã în avans pentru pro-
dusele achiziþionate în perioada ur-
mãtoare: „În total, în afarã de împru-
mutul de la consorþiul de companii
chineze, am reuºit sã mai atragem
încã aproximativ 9 milioane de euro.
Banii vor veni în tranºe ºi îi vom uti-
liza la majorarea capacitãþii de pro-
ducþie”.

La finele lunii iunie, creditorii

Oltchim au respins ofertele de credi-
tare aduse de administratorii combi-
natului. La vremea respectivã, Ghe-
orghe Piperea ne-a explicat: „Majo-
ritatea creditorilor a dat vot pozitiv
dar cu condiþii. Noi a trebuit sã-l
considerãm vot negativ conform le-
gislaþiei în vigoare. Vom relua votul
pentru ca pre-contractele de împru-
mut sã se adapteze la cerinþele credi-

torilor, iar AAAS sã îºi ajusteze po-
ziþia. Desigur, ne vom întâlni înainte
ºi cu creditorii ºi cu cei care sunt
dispuºi sã împrumute Oltchim”.

RCS-RDS, unul dintre cei mai
importanþi operatori de cablu ºi
servicii de internet din Europa de
Est, s-a apropiat, la finele anului
2013, de pragul de 4 miliarde de
lei în ceea ce priveºte datoriile
acumulate, potrivit datelor Mi-
nisterului Finanþelor.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 15)

TRANSPORTURI

Cipru: Dupã prima confiscare,
urmeazã alta

l Acþionarii Bank of Cyprus nu vor putea subscrie decât 20% din majorarea de capital a bãncii
l Cãlin Rechea: “Cipru nu mai respectã dreptul contractual”

L
ocuitorii din Cipru se pot
considera norocoºi.
Au prilejul sã vadã (ºi, mai
ales, sã simtã) îndeaproa-

pe cum se scrie istoria finanþelor
mondiale.

Micuþul stat insular pare sã se fi
transformat într-un adevãrat centru
al inovaþiei financiare europene, al
cãrei scop, însã, nu este sã ne ducã pe
noi culmi ale dezvoltãrii, ci sã încer-
ce sã astupe gãurile pe care le-au cre-
at politici publice ºi decizii de aface-
ri luate de persoane pentru care
cuvântul “prudenþã” a reprezentat un
termen exotic ºi nepotrivit timpuri-
lor.

Dupã ce, anul trecut, autoritãþile
cipriote ºi Troica creditorilor inter-
naþionali (Comisia Europeanã, Ban-
ca Centralã Europeanã ºi Fondul
Monetar Internaþional) s-au înþeles
sã confiºte banii deponenþilor, folo-
sind aproape jumãtate din depozitele
negarantate de la Bank of Cyprus
pentru recapitalizarea acesteia,
acum Guvernul ºi Banca Centralã de
la Nicosia nu vor sã le dea deponen-
þilor (transformaþi, cu forþa, în acþio-
nari) posibilitatea sã îºi pãstreze de-
þinerile bãgate pe gât, drept “com-
pensaþie”.

Conducerea Bank of Cyprus
(BoC) a anunþat, vineri, cã directorii
bãncii vor începe sã “exploreze” in-
teresul investitorilor pentru o poten-
þialã majorare a capitalului.

“O majorare a capitalului este me-

nitã sã accelereze implementarea
planului de restructurare al Grupului
(n.r. Bank of Cyprus) ºi sã continue
sã întãreascã grupul”, se aratã într-un
comunicat publicat pe pagina de
Internet a BoC.

Documentul precizeazã cã direc-
torii bãncii vor aborda direct investi-
tori instituþionali, iar tranzacþia de
capital ar urma sã fie structuratã în

aºa fel încât sã le ofere acþionarilor
actuali “oportunitatea” sã participe.

Conducãtorii Bank of Cyprus
susþin cã instituþia de credit ar urma
sã încerce sã se relisteze pe bursele
din Cipru ºi de la Atena, dupã finali-
zarea majorãrii de capital.

Subiectul unei creºteri a capitalu-
lui BoC cu un miliard euro a stârnit
un conflict între Consiliul de Admi-

nistraþie (CA), pe de o parte, ºi Di-
rectorat, Banca Centralã a Ciprului
ºi Guvernul cipriot, pe de altã parte,
potrivit presei cipriote.

Motivul dezacordului a constat în
faptul cã autoritãþile de la Nicosia ºi
conducerea executivã a bãncii dore-
au ca acþionarii existenþi sã nu poatã
sã subscrie mai mult de 20% din tit-
lurile oferite în cadrul majorãrii de
capital.

Acest lucru a nemulþumit o parte a
membrilor CA al Bank of Cyprus,
care reprezintã interesele unora din-
tre deponenþii ale cãror economii au
fost transformate în capital, prin pro-
cedura denumitã “bail-in”.

Printre acþionarii care ºi-au expri-
mat în mod public nemulþumirea faþã
de planul de capitalizare al BoC s-a
numãrat ºi Arhiepiscopia Ciprului,
prin vocea Arhiespicopului Chryso-
stomos, care a declarat cã autoritãþile
cipriote favorizeazã fondurile de
hedging care vor sã cumpere ieftin
banca.

Publicaþia Cyprus Mail a relatat,
sãptãmâna trecutã, cã guvernatorul
Bãncii Centrale a Ciprului, Chrystal-
la Georghadji, i-a trimis preºedinte-
lui Consiliului de Administraþie al
Bank of Cyprus, Christis Hassapis, o
scrisoare cu data de 1 iulie, în care îi
solicita sã respecte planul de majora-
re a capitalului stabilit iniþial.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 14)

TOT MAI MULTE BÃNCI DE INVESTIÞII
ANTICIPEAZÃ

Dobânzile din SUA vor creºte
mai repede decât arãtau aºteptãrile
l Dolarul, din nou aproape de 1,36 unitãþi/euro

Banca americanã de investiþii
“Goldman Sachs Group” Inc. antici-
peazã cã Federal Reserve (Fed, ban-
ca centralã a SUA) va majora
dobânzile mai repede decât arãtau
estimãrile, ca urmare a îmbunãtãþirii
situaþiei de pe piaþa muncii.

Jan Hatzius, economist-ºef al
“Goldman Sachs”, considerã cã Fed
va creºte dobânda de referinþã mai de-
grabã în trimestrul al treilea din 2015,
decât în primele trei luni din 2016.

Astfel, “GoldmanSachs”sealãturãal-
tor bãnci care au anticipat acest lucru:
“JPMorgan Chase & Co.” ºi “Bank of
Tokyo-Mitsubishi UFJ” Ltd.

Sãptãmâna trecutã, Chris Rupkey,
economist ºef la “Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ” din New York, de-
clara cã prima majorare a dobânzii
Fed va avea loc în martie 2015, nu în
iunie. (A.V.)

(continuare în pagina 14)

Citiþi întregul interviu în pagina 4.

Dan Voiculescu ºi-a aºteptat, ieri, toatã ziua, sentinþa în do-

sarul ICA în care este acuzat de spãlare de bani, însã audieri-

le la Curtea de Apel s-au prelungit pânã seara. Verdictul nu a

fost dat, pânã la închiderea ediþiei, surse judiciare spunând

cã este foarte posibil ca judecãtorii sã lase pe astãzi decizia.

Dan Voiculescu a declarat, ieri, în faþa instanþei cã ºtie ce

învinuiri îi sunt aduse, dar cã nu le recunoaºte, opinând cã

procurorul de caz a intimidat martorii, cã a fost stabilit un

prejudiciu fals ºi cã au dispãrut 40 dintre volumele de mate-

rial probatoriu.

Fostul ºef al trustului de presã Intact a arãtat cã deciziile de

business aparþineau directorilor, iar dupã anul 2000 s-a

detaºat de afaceri, transferându-ºi acþiunile pe numele celor

douã fiice, din motive personale.

Voiculescu a subliniat cã, în momentul privatizãrii Institutu-

lui de Cercetãri Alimentare (ICA), nu se mai afla nici la Cre-

scent, nici la Grivco: ”Am cedat împuternicirea de la Cre-

scent în 1994-1995”.

La solicitarea judecãtoarei Camelia Bogdan, Dan Voiculescu

a declarat cã actualul sediu al ICA se aflã în Calea Plevnei,

precizând cã a fost mutat, deoarece, ”în sediul vechi, oame-

nii nu aveau condiþii de lucru, lucrau în condiþii insalubre”,

iar sediul vechi (pentru care este acuzat în dosar, în legãturã

cu privatizarea terenurilor) este tot acolo.

(continuare în pagina 3)


