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Grecia a aprobat
lansarea programului de
restructurare a datoriilor

Guvernul de la Atena a aprobat, vi-
neri, lansarea programului de restruc-
turare a datoriilor de cãtre creditorii sãi
privaþi, printr-un schimb de obligaþiuni
care va duce la diminuarea debitelor
Greciei cu 107 miliarde euro.

Autoritãþile elene sperã ca proce-
sul de restructurare a datoriilor sã fie
încheiat pânã la data de 12 martie,
înainte ca unele obligaþiuni în sumã
de 14,5 miliarde euro sã ajungã la
maturitate.

Schaeuble: Nu existã
garanþii cã al doilea
pachet pentru Grecia
va funcþiona

Nu existã garanþii cã cel de-al doi-
lea pachet de asistenþã financiarã
pentru Grecia va funcþiona, iar Ger-
mania ar putea fi nevoitã, în viitor, sã
ia în considerare din nou sprijinirea
statului elen, a afirmat, la finele sãp-
tãmânii trecute, ministrul de Finanþe
de la Berlin, Wolfgang Schaeuble,
într-o scrisoare trimisã parlamentari-
lor germani. Totuºi, ministrul le-a
cerut parlamentarilor sã voteze, astãzi,
ajutorul financiar acordat Atenei.

Guvernatorul Bãncii
Ungariei, dispus sã
renunþe la salariu

Guvernatorul Bãncii Centrale a
Ungariei, Andras Simor, a anunþat,
vineri, cã este dispus sã renunþe la sa-
lariul sãu ca sã punã capãt disputei
cu Uniunea Europeanã în privinþa
remuneraþiei sale.

V.R.
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Anunþul privatizãrii “Oltchim”,
în trei sãptãmâni
l Analiºtii acuzã lipsa de transparenþã a companiei

Anunþul pentru privatizarea combi-
natului chimic “Oltchim” (simbol
OLT) va fi fãcut public pe 15 martie,
ne-a declarat Constantin Dascãlu, fos-
tul preºedinte al Consiliului de Admi-
nistraþie OLT. Domnia sa a þinut sã
precizeze cã vânzarea pachetului de
acþiuni OLT deþinut de stat nu
se va face prin negociere di-
rectã ºi cã procesul de privati-
zare va fi unul competitiv.

Statul, prin Ministerul Eco-
nomiei, deþine 54,8% din ca-
pitalul combinatului vâlcean.

Reprezentanþii Ministe-
rului Economiei spun cã pri-
vatizarea “Oltchim” va avea
loc spre sfârºitul lunii apri-
lie, potrivit înþelegerii avute
cu Fondul Monetar Internaþional.

“PCC SE”, care controleazã
17,47% din acþiunile “Oltchim”, s-a
arãtat interesat de privatizarea com-
binatului vâlcean. Domnul Wojciech
Zaremba, reprezentantul “PCC SE”

pentru România, ne-a declarat:
“PCC SE îºi menþine interesul de a
participa la privatizarea Oltchim, in-
teres exprimat deschis în numeroase
scrisori transmise cãtre AVAS ºi Mi-
nisterul Economiei încã din 2007,
pânã în prezent”.

ªi gigantul rus “Gazprom”, prin
“Tise”, s-a arãtat interesat de acþiuni-
le combinatului vâlcean, potrivit
unui comunicat transmis de Ministe-
rul Economiei, în luna noiembrie.

Deºi “Oltchim” urmeazã sã fie

vândut, specialiºtii seabþin sãcomente-
ze ce preþ ar putea obþine statul în urma
acestei tranzacþii, iar cei mai mulþi se
plâng de lipsã de transparenþã a autori-
tãþilor, considerând cã preþul titlurilor
OLT ºi situaþia realã a combinatului re-
prezintã un adevãrat paradox.

Andrei Rãdulescu, analist
financiar “SSIF Broker” ne-a
declarat: “Din punct de vede-
re fundamental, situaþia OLT
este criticã! Compania are
probleme grave de lichiditate
ºi solvabilitate, funcþioneazã
pe pierderi de cinci ani. Prac-
tic, OLT se aflã într-o situaþie
«falimentarã»!”.

Din acest motiv, domnia
sa considerã cã este dificilã

evaluarea unei companii care “nu ar
funcþiona dacã nu ar avea ca acþionar
majoritar statul”.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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CONSECINÞELE SCUMPIRII CARBURANÞILOR

Pârvan: Producãtorii au douã variante
- sã creascã preþurile sau sã dea faliment
l Guvernul ar trebui sã mãreascã accizele la maximul european, potrivit lui Cristian Pârvan

S
cumpirile preþurilor carbu-
ranþilor de la finalul sãp-
tãmânii trecute, la doar cinci
sãptãmâni de la majorãrile

în domeniu care au avut loc în ianua-
rie, se vor resimiþi, asemeni tuturor
celorlalte creºteri de tarife din secto-
rul utilitãþilor, în buzunarele noastre.

Transportatorii, oamenii de afaceri,
producãtorii din industria alimenta-
rã, chiar ºi benzinarii particulari

ne-au spus, la unison, cã sunt loviþi
de creºterile preþurilor operate zilele
trecute de toþi marii jucãtori din piaþã
la benzinã ºi motorinã. Aceºtia ne-au
precizat, însã, cã marjele mici de
profit, care oricum se aflã în scãdere,
nu le permit sã suporte majorãrile de
tarife, urmând ca ele sã se regãseascã
în preþurile finale ale produselor ºi
serviciilor prestate.

Creºterea preþurilor carburanþilor

va conduce la creºterea inflaþiei, ne-a
spus Cristian Pârvan, secretarul
general al Asociaþiei Oamenilor de
Afaceri din România (AOAR): “Este
evident cã majorarea preþurilor la
benzinã ºi motorinã, ca ºi creºterile la
utilitãþi, unde existã monopol ºi unde
oamenii nu au niciun control, vor
duce la creºterea inflaþiei. Simultane-
itatea acestor creºteri nu poate fi su-
portatã de producãtori, care lucreazã

cu marje de profit de 3-4%”.
În opinia lui Cristian Pârvan, pro-

ducãtorii din industrie au douã va-
riante: sã creascã preþurile sau sã dea
faliment.

EMILIA OLESCU
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BVB a angajat o firmã sã-i
livreze urgent director general
l Surse: “Vom avea un nou executiv într-o lunã”

Noua conducere a Bursei de
Valori Bucureºti pare sã se
dezmorþeascã ºi sã se ocupe

de prioritatea zero – gãsirea unui
nou director general.

Consiliul BVB, întrunit joi într-o
ºedinþã maraton, a selectat o firmã de
“executive search” (n.r. recrutare),

cãreia i-a cerut
sã-i livreze ra-
pid o listã cu
trei candidaþi
pentru funcþia
de director ge-
neral, potrivit
unor surse din
piaþã.

“Pânã la
sfârºitul lunii

martie, Bursa va avea un nou direc-
tor general, firma de recrutare
având la dispoziþie douã sãptãmâni
sã întocmeascã o listã scurtã pe care
o va prezenta celor nouã membri ai
CA”, ne-au spus sursele citate.

În concurs s-au înscris mai multe

firme de recrutare, atât din þarã cât ºi
din strãinãtate.

Imediat dupã ce noul CAal Bursei
a primit votul acþionarilor (n.r. 9 ia-
nuarie), presa a relatat cã noua con-
ducere va opta pentru aceastã va-
riantã pentru selectarea noului exe-
cutiv.

Lucian Anghel, preºedintele
BVB, a prezentat în urmã cu douã
sãptãmâni strategia Bursei pentru
urmãtorii trei ani. Aceasta conþinea
însã numai direcþii de acþiune, nu ºi
þinte ºi termene clare. Domnul
Anghel a precizat cã acestea vor fi
asumate de noua conducere executi-
vã, spunând cã procesul de selecþie
este urgentat la maximum.

Fosta conducere a Bursei a ho-
tãrât, în luna noiembrie, demiterea
lui Valentin Ionescu din funcþia de
director general al BVB, acuzându-l
cã nu ºi-a îndeplinit þinetele asumate
contractual.

CRÃIÞA SIMIONESCU

DUPÃ PLECAREA MUNDIPHARMA
DIN ÞARA NOASTRÃ

Bolnavii de cancer
au rãmas cu durerea

Plecarea companiei “Mundi-
pharma” de pe piaþa noastrã
a creat multã agitaþie, atât în

spitale, în rândul pacienþilor bol-
navi de cancer, cât ºi în mass-me-
dia. În urma anunþului de retragere
din România au existat probleme cu
importurile de medicamente.

Mariana Sporiº, medic la Hospice
Casa Speranþei din Braºov, ne-a
declarat cã, într-adevãr, situaþia este
destuldegravã, iar pacienþii sunt îngri-
joraþi de soarta lor. Domnia sa ne-a
spus: “Prin plecarea Mundipharma,
pacienþii români nu vor mai putea
utiliza patru din cele opt medica-
mente din categoria opioidelor mi-

nore ºi majore, extrem de importan-
te pentru controlul durerii. Mã refer
aici la Morfina sulfat retard (MST),
Morfina sulfat cu eliberare imediatã
(Sevredol), Oxycontin ºi Dihidro-
codeina. (A.S.)

(continuare în pagina 4)

PROIECT ANSVSA:

Porcii vor avea liniºte
ºi umiditate controlatã

Porcii din fermele autohtone
vor avea liniºte ºi vor fi feriþi
de curent, potrivit unui pro-

iect de ordin al Autoritãþii Naþionale
Sanitare Veterinare ºi pentru Si-
guranþa Alimentelor (ANSVSA).
Acesta precizeazã cã, în vecinãtatea
porcilor din ferme trebuie interzise
zgomotele puternice, bruºte sau
constante ºi în zona lor de odihnã
trebuie sã se evite curenþii de aer.
Totodatã, fermierii vor fi obligaþi sã
asigure luminozitate opt ore pe zi,
umiditatea relativã în spaþiul de

creºtere fiind mãritã artificial, vara, cu
ajutorul pulverizatoarelor amplasate
pe plafon. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 4)

Citiþi, în pagina 11, “Preþul benzinei - la

noi creºte, în UE scade”.

“Firma de
recrutare are
la dispoziþie
douã
sãptãmâni sã
întocmeascã
o listã scurtã”.


