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REUNIUNE CRUCIALÃ

BCE va face
achiziþii nelimitate
de obligaþiuni
suverane, dar fãrã
tipãrire de bani
lPreºedintele
Eurogrupului va asista
la reuniunea de astãzi
a BCE

Banca Centralã Europeanã
(BCE) va face achiziþii neli-
mitate de obligaþiuni suve-

rane, dar fãrã sã tipãreascã bani în
acest scop, au declarat ieri doi ofi-
ciali ai instituþiei. Astfel vor fi ajuta-
te þãrile supuse la presiuni pe pieþele
financiare, precum Spania ºi Italia.

Analiºtii se aºteaptã ca BCE sã
anunþe astãzi noul program de cum-

pãrare de obli-
gaþiuni guver-
namentale, care
s-ar putea numi
“ Tr a n z a c þ i i
Monetare Di-
recte”.

Potrivit pla-
nului, BCE nu
va stabili pla-

foane pentru randamente, informea-
zã cele douã surse, informaþie con-
firmatã ºi de un al treilea oficial. Pla-
nul se va concentra pe obligaþiuni
guvernamentale pe termen scurt, de
pânã la trei ani.

În urma informaþiei, euro s-a apre-
ciat cu o jumãtate de cent, la 1,2596
dolari pe unitate, iar cotaþia acþiuni-
lor europene a avansat.

(continuare în pagina 16)

“Oltchim” întâmpinã investitorii
cu protestatarii în poartã

l Constantin Roibu ºi întregul executiv “Oltchim” ºi-au dat demisia l Ofertele pentru creanþele AVAS ºi Electrica, aºteptate pânã lunea viitoare
lWojciech Zaremba: “Timp prea scurt pentru pregãtirea adecvatã a ofertelor” l Ponta: “Avem doi investitori interesaþi de combinat”

P
remierul Victor Ponta a pa-
riat capul ministrului Daniel
Chiþoiu pe reuºita proce-
sului de privatizare a

“Oltchim” Râmnicu Vâlcea (OLT),
aflatpeultimasutãdemetri, încondiþii-
le în care la societate au avut loc ieri
protestedeamploare, iardirectorulge-
neral Constantin Roibu a pãrãsit cora-
bia, dupã 20 de ani de “cãpitãnie”.

“Aici, domnul ministru Chiþoiu,
ºtiþi, rãspundeþi - capul, viaþa ºi tot - de
succesul operaþiunii de privatizare de
la Oltchim”, a declarat, ieri, Victor
Ponta, la începutul ºedinþeideGuvern.

Premierul a mai anunþat cã existã
douã mari companii, din douã zone
geografice total diferite, interesate
de combinatul vâlcean, precizând cã
se speriase anterior cã “nu vine ni-
meni” la privatizare.

Nu a fost clar dacã Ponta i-a pus la
socotealã ºi pe acþionarii minoritari
de la “Oltchim”, PCC SE, care s-au
duelat, de-a lungul timpului, cu de-
misionarul Constantin Roibu ºi au
reuºit sã se contreze ºi cu Remus
Vulpescu, ºeful OPSPI, pe care l-au
acuzat cã încalcã angajamentele de
confidenþialitate. În ciuda tuturor di-

sputelor, PCC SE nu a renunþat ni-
ciodatã sã se declare interesat sã pre-
ia “Oltchim”.

În urmã cu o sãptãmânã, Remus
Vulpescu, ºeful Oficiului Participa-
þiilor Statului ºi Privatizãrii în Indus-
trie (OPSPI), declarase cã sunt peste
cinci investitori interesaþi de
“Oltchim”, însã este foarte posibil ca
domnia sa sã fi numãrat ºi cele patru
companii care au depus scrisori de
intenþie, în primãvarã.

”Protest al disperãrii”

În contradicþie cu entuziasmul de
la Bucureºti, la Vâlcea angajaþii au
ieºit în stradã nemulþumiþi de situaþia

combinatului, într-un “protest al dis-
perãrii”, iar întreg executivul
“Oltchim”, în frunte cu directorul
general Constantin Roibu, ºi-a dat
demisia.

Victor Ponta le-a transmis protes-
tatarilor sã nu sperie investitorii: “Ar
fi un lucru foarte rãu ca ambii inve-
stitori care ºi-au declarat interesul sã
vadã în miºcãrile de protest un semn
negativ ºi sã plece de acolo".

Procesul de privatizare al
“Oltchim” este plin de semne de
întrebare ºi va fi interesant de vãzut
ce va însemna, de fapt, “reuºita” lui.

ADINA ARDELEANU
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Transparenþã a la Deloitte –
adicã, “scurgere”
Deºi este o companie de ser-

vicii fiscale ºi de audit, care
promoveazã respectarea

principiilor de guvernanþã corpora-
tistã ºi de transparenþã, Deloitte
România ºi-a scurs informaþiile,
cu o zi înainte sã le dea publici-
tãþii, cãtre un organ de presã ales
pe sprânceanã.

Compania a organizat, ieri, o
conferinþã de presã, având ca temã,
potrivit invitaþiei transmisãpeemail,
prezentarea raportului “Deloitte
Central Europe Top 500”.

Interesant este cã detalii pri-
vind acest raport au apãrut tot
ieri, într-o publicaþie financiarã
din România.

Jurnalistul de la ziarul “BURSA”
a întrebat, în cadrul conferinþei, care
mai este scopul acestei reuniuni din
moment ce detalii despre studiu au
fost deja publicate.

PR Managerul Ana Maria Gavrilã
a rãspuns cã întâlnirea a fost destina-
tã “networking-ului” cu oamenii de
afaceri prezenþi acolo, contra-

zicându-ºi invitaþia convocatoare.
Se pare cã doamna în cauzã ºtie

mai bine, pentru cã, astfel, îl contra-
zice pe Ahmed Hassan, Managing
Partner al Deloitte România, care, în

email-ul transmis ºi semnat de dom-
nia sa, ne invitã la conferinþa de pre-
sã “pentru a analiza acest raport,
împreunã cu unii dintre artizanii per-
formanþelor financiare ale celor mai
mari companii din þarã”.

Explicaþia datã jurnalistului
“BURSA” de Ana Maria Gavrilã a
fost cel puþin interesantã: “Publica-

rea clasamentului într-un ziar finan-
ciar reprezintã o «discuþie privatã»,
la fel ca ºi absenþa jurnaliºtilor acelei
publicaþii de la evenimentul dedicat
prezentãrii clasamentului”.

Aha!, acumne-amluminat: scur-
gereade informaþieestepublicã, dar
discuþia despre asta este privatã.

La rândul nostru, o informãm
pe doamna Ana Maria Gavrilã cã
ºtim ce are sã ne spunã, încã de
dinainte sã avem discuþia priva-
tã: cã a rãmas sentimentalã,
având în vedere cã a lucrat pen-
tru trustul de presã respectiv.

Desigur, în aceste condiþii ca-
raghioase, create de Deloitte,
prezenþa presei la evenimentul

de ieri a fost de prisos.
Dar, suntem mândri cã Deloitte a

ales sã scurgã informaþii într-un ziar
din România ºi nu dintr-o altã þarã
din regiune.

Mãcar sentimentul nostru naþional
este satisfãcut.

ELENA VOINEA

CORESPONDENÞÃ DIN POLONIA -
FORUMUL ECONOMIC KRYNICA

Investiþiile în creºterea
competitivitãþii, o soluþie
la criza europeanã

Oficialii guvernamentali ºi
reprezentanþii marilor com-
panii din Uniunea Europea-

nã considerã cã fondurile de coeziu-
ne trebuie îndreptate, în urmãtorii
ani, cãtre creºterea competitivitãþii
economiei europene, care pierde te-
ren în faþa unor
þãri cu dezvolta-
re acceleratã
precum China, India, Brazilia. Ei dis-
cutã, în aceste zile, în cadrul Foru-
mului Economic de la Krynica – Po-
lonia, despre soluþiile la ieºirea din
criza actualã prin care trece Europa.

Mario Baldassarri, preºedintele
Comisiei pentru Finanþe ºi Trezore-
rie a Senatului Italian, a declarat,
ieri: “Uniunea Europeanã ºi SUA
cumpãrã, de ani de zile, bunuri din
China. China a economisit banii eu-
ropenilor ºi americanilor ºi a înce-

put, cu aceºti bani, sã le cumpere da-
toriile. E o nebunie sã mai lãsãm
China sã continue sã cumpere dato-
riile þãrilor din Uniunea Europeanã.
Nu este o soluþie la crizã”.

Domnia sa apreciazã cã soluþia
pentru ieºirea din crizã este schim-

barea modului
în care este gu-
vernatã econo-

mia globalã: “Trebuie ca þãrile
Uniunii Europene sã schimbe,
împreunã cu SUA, sistemul de gu-
vernanþã a economiei mondiale ca
sã ieºim din crizã. Avem nevoie de
noi instituþii care sã înfrunte noua
erã ºi care sã gãseascã motoare du-
rabile de creºtere economicã în ur-
mãtorii 50 de ani”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 12)

MACROECONOMIE

ION POPESCU, MERIDIAN:

“Parlamentul cere un nou program
de redresare a TVR, de la sindicaliºti”

Sindicaliºtii din Televiziunea
Publicã s-au întâlnit, marþi,
cu preºedinþii Senatului ºi

Camerei Deputaþilor, pentru a dis-
cuta pe marginea situaþiei de la
TVR, dupã cum ne-a spus Ion Po-
pescu, preºedintele Confederaþiei
Sindicale Naþionale “Meridian”.

Domnia sa ne-a spus cã reprezen-
tanþii Parlamentului au solicitat un
nou program de redresare economi-
cã a instituþiei media, care sã fie rea-
lizat de sindicaliºti.

Ion Popescu ne-a precizat: “Ampre-
zentat în faþa celor doi preºedinþi moti-
vul pentru care ne aflãm la întâlnire,

respectiv faptul cã vor fi disponibilizãri
masive în TVR, iar ei ne-au spus cã nu
aceasta este intenþia Guvernului ºi a
Parlamentului ºi cã, în consecinþã, este
nevoie de un alt program de redresare,
pe care sã-l facem noi”.

Preºedintele “Meridian” ne-a spe-
cificat cã noua strategie ar trebui sã
prevadã, printre altele, reducerea cos-
turilor din televiziune, apreciind cã
eºalonarea pe ºapte ani a datoriilor
TVR, stipulatã în planul actual de re-
dresare, este un lucru bun.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

Ratingul Transgaz, evaluat
la iniþiativa S&P

Evaluarea riscului de credit al
“Transgaz” de cãtre agenþia
de rating Standard&Poor’s

(S&P), în urma cãreia aceasta a de-
cis sã retrogradeze transportatorul
n a þ i o n a l d e
gaze naturale,
a venit în urma
unei iniþiative a
S&P, nefiind
solicitatã de
cãtre companie
sau de cãtre ac-
þionarii acesteia, ne-au declarat re-
prezentanþii agenþiei de rating.

Peste douã sãptãmâni ar trebui
sã demareze oferta publicã de ac-
þiuni pentru listarea secundarã a

“Transgaz”.
De obicei, ratingurile sunt acorda-

te în baza unor contracte încheiate
între agenþia de rating ºi emitentul
sau acþionarii acestuia.

Legislaþia co-
munitarã preve-
de însã cã agen-
þiile de rating
pot oricând sã
acorde ratinguri
de credit nesoli-
citate la adresa

unei companii, punându-ºi, astfel, în
valoare, experienþa.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

Wojciech Zaremba, PCC SE: Suntem pregãtiþi sã participãm la cele
trei licitaþii, dar vrem sã vedem condiþiile
PCC SE, acþionarul minoritar al Oltchim,
este dispus sã participe la cele trei licitaþii
anunþate de stat, dar considerã cã, oricum,
timpul rãmas pânã la încheierea privatizãrii
este mult prea scurt pentru a putea analiza
temeinic condiþiile impuse, spune Wojciech

Zaremba, reprezentantul companiei în România.
Wojciech Zaremba, reprezentantul PCC SE pentru România,
ne-a declarat, ieri, în cadrul unui interviu: “Noi eram pregãtiþi sã

susþinem ºi conversia creanþei AVAS ºi eram foarte aproape sã
semnãm o înþelegere în acest sens, dar Guvernul a schimbat
strategia de privatizare.
Acum, avem trei licitaþii – pentru acþiunile Oltchim, pentru cre-
anþa faþã de AVAS ºi pentru creanþa faþã de Electrica. În ceea ce
priveºte licitaþia pentru pachetul de acþiuni, lucrurile sunt mai
mult sau mai puþin clare, ºtim la ce sã ne aºteptãm ºi nu vedem
nici o problemã în depunerea ofertei".

(continuare în pagina 3)

Demisia ºi
minciuna
lui Roibu
Constantin Roibu
a demisionat, ieri,
din funcþiile de di-
rector general,
poziþie ocupatã timp de 21 de ani, ºi
membru al Consiliului de Administraþie
al Oltchim (OLT), ca urmare a propune-
rii ºefului OPSPI, Remus Vulpescu, de
înlocuire a managementului combina-
tului chimic, potrivit unui comunicat
transmis Bursei de Valori Bucureºti.
Mihai Diculoiu, preºedintele Sindicatu-
lui Liber Oltchim, anunþase la prima orã
demisia lui Roibu.

(continuare în pagina 3)

Premierul Ponta vrea capul ministrului Daniel Chiþoiu,

în cazul eºecului privatizãrii "Oltchim".


