Franklin Templeton cheamă în instanţă guvernul român
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Londra, 1 decembrie – Compania de investiţii Franklin Templeton va da în judecată guvernul român după
ce producătorul de gaze naturale Romgaz, la care statul este acţionar majoritar, a făcut o donaţie de 400
de milioane de lei (122 m de dolari) către stat pentru a contribui la reducerea deficitului bugetar.
Templeton consideră că măsura – aprobată la adunarea generală a acţionarilor Romgaz de marţi – ar
putea afecta încrederea investitorilor reducând astfel capacitatea României de a atrage investiţii străine şi
a privatiza companii de stat. Templeton este administratorul Fondului Proprietatea – un fond creat pentru
a-i despăgubi pe românii ale căror proprietăţi au fost confiscate de guvernul comunist – şi care deţine
15% din acţiunile Romgaz.
Guvernul României deţine celelalte 85% din acţiuni. Printr-o decizie emisă în acest an, guvernul a permis
unor companii cu acţionariat majoritar de stat să facă donaţii către bugetul de stat, aceasta în ciuda
faptului că statul deţine şi companii în proporţie de 100%.
Templeton susţine că fondul pe care îl administrează a fost discriminat prin acţiunea Romgaz, adăugând
că guvernul ar fi trebuit să încurajeze compania să contribuie la buget printr-un dividend special plătit
tuturor acţionarilor.
Mark Mobius, preşedinte executiv al Templeton Emerging Markets Group, a declarat că această donaţie
“stabileşte un precedent nefericit” care va afecta percepţia investitorilor străini asupra mediului de afaceri
din România.
“Trebuie să înţeleagă ce înseamnă piaţa de capital” a adăugat dl. Mobius. “Piaţa de capital înseamnă
tratament egal faţă de toţi acţionarii. Dacă îşi doresc progrese în privatizarea companiilor de stat, un
asemenea comportament nu îi va ajuta”.
Decizia României se înscrie într-o serie de tactici folosite de guvernele din statele din centrul şi estul
Europei pentru a-şi limita deficitele. În imediata vecinătate a României, Ungaria i-a neliniştit pe investitori
săptămâna trecută anunţând trecerea a 3 milioane de cetăţeni din sistemul de pensii obligatorii private în
cel public, scopul fiind consolidarea situaţiei financiare.
Guvernul român şi Romgaz nu au fost disponibili pentru comentarii miercurea trecută, această zi fiind
sărbătoare legală în România.
Templeton a declarat că decizia Romgaz este în mod special nefericită în contextul în care guvernul şi-a
declarat intenţia de a lansa 15% din acţiunile Romgaz la bursă. În plus, potrivit administratorului Fondului
Proprietatea, donaţia reprezintă echivelentul a 52% din lichidiatea din ultimul bilanţ al companiei şi 4.5%
din valoarea acţionarilor la sfârşitul lui 2009.
România se confruntă cu un deficit bugetar, care, conform prognozei Comisiei Europene, este aşteptat să
fie în jur de 6.1% din produsul intern brut în acest an, repectiv 3.5% anul viitor. În plus, România se
numără printre puţinele ţări din Uniunea Europeană a căror economie este aşteptată să se contracte şi în
acest an.
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