
Privatizarea Petrom - dintr-un foc sau prin majorare de capital?
Autoritatile romane insista sa vanda 33% din actiunile Petrom, iar investitorul sa devina majoritar printr-o
majorare de capital, in timp de Fondul Monetari International vrea ca privatizarea sa se faca din prima,
prin vanzarea a 51% din actiuni. Strategia de privatizare a companiei Petrom, a carei definitivare a fost
amanata in mai multe randuri urmeaza sa fie stabilita in urmatoarele doua saptamani, in urma discutiilor
cu misiunea Fondului Monetar International aflata in aceste zile la Bucuresti. Surse guvernamentale
afirma ca FMI continua sa insiste pentru varianta vanzarii directe a unui pachet de 51% din actiunile
Petrom catre un investitor strategic. In schimb, Guvernul prefera varianta vanzarii unui pachet de 33%,
urmand ca diferenta de pana la 51% sa fie acoperita sub forma unui program de investitii angajat de
cumparator. Aceasta din urma este si varianta propusa de consultant, consortiul format din CSFB si ING.
"Am avut mai multe discutii ideologice asupra strategiei de privatizare a Petrom avand in vedere
importanta acestei companii pentru Romania. Banca Mondiala a fost de acord cu noi, sa mergem pe
varianta cu 33%, insa FMI are alta parere. Se va ajunge la o concluzie in zilele urmatoare", a declarat
ministrul Finantelor, Mihai Tanasescu. El sustine ca nu exista din partea Guvernului nici o intentie de
tergiversare a privatizarii Petrom, desi pornirea procesului a fost amanata in repetate randuri. FMI ar vrea
sa vada macar cererile de oferta trimise potentialilor investitori pana la incheierea actualului acord
stand-by, adica la jumatatea lunii octombrie. FMI insista pentru varianta cu 51% pentru ca sa nu existe
nici o incertitudine privind trecerea in maini private a companiei. In plus, statul va capata cu 50% mai
putin bani in cazul vanzarii a doar 33% din actiuni (fata de 51%), pentru ca banii de majorare intra in
conturile companiei, deci a viitorului cumparator. Potrivit calendarului anuntat de autoritati, Petrom ar
urma sa treaca in proprietate privata pana la 31 decembrie 2003, data limita stabilita pentru semnarea
contractului de privatizare. 
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