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Grecia a încheiat
preschimbarea
obligaþiunilor

Grecia a anunþat, ieri, cã a pre-
schimbat obligaþiuni în valoare de
177,25 miliarde euro (232,5 miliar-
de dolari) deþinute sub incidenþa le-
gii elene, de cãtre investitori privaþi,
marcând astfel prima etapã a restruc-
turãrii datoriei sale publice. Potrivit
oficialilor de la Atena, “statul grec
s-a achitat astfel de toate obligaþiile
faþã de deþinãtorii de noi obligaþiuni
de drept grecesc”.

Investitorii au pierdut 53,5% din
valoarea nominalã a titlurilor. Noile
obligaþiuni elene vor avea maturitãþi
de 11-30 de ani, cu scadenþe în pe-
rioada 2023-2042.

Recesiune în Italia

Economia italianã, a treia din zona
euro, este în recesiune, potrivit date-
lor oficiale ISTAT. Acestea aratã un
declin de 0,7% a economiei Italiei în
ultimele patru luni din 2011, dupã o

scãdere de
0,2% în trimes-
trul al treilea.

În ritm
anual, Produ-
sul Intern Brut
al Italiei a scã-
zut cu 0,4% în
perioada oc-
tombr ie-de-
cembrie 2011.

Însã, pe ansamblul anului 2011,
economia italianã a înregistrat o
creºtere de 0,5%, sub þinta guver-
nului de 0,6%.

Pentru acest an, guvernul de la
Roma estimeazã un declin de 0,4%
al economiei italiene, însã banca
centralã a þãrii anticipeazã o scãdere
de 1,5%.

Germania face
presiuni asupra BCE

Germania începe sã facã presiuni
asupra Bãncii Centrale Europene
(BCE) pentru sterilizarea lichiditãþi-
lor suplimentare introduse în siste-
mul financiar, Berlinul considerând
cã Europa a depãºit faza acutã a cri-
zei.

“Sper ca BCE sã-ºi recunoascã li-
mitele ºi sã retragã mai târziu banii”,
a afirmat Volker Kauder, ºeful gru-
pului parlamentar al alianþei Partidu-
lui Creºtin Democrat - Uniunea So-
cial Creºtinã Bavarezã.

Euribor, la nivelul
minim al ultimelor
17 luni

Dobânda Euribor pe trei luni,
principalul indicator al operaþiunilor

de creditare pe
piaþa interban-
carã europea-
nã, a atins, ieri,
cel mai redus
nivel din ulti-
mele 17 luni,
ca urmare a
presiunilor ge-
nerate de îm-
prumuturile de

peste 1.000 de miliarde de euro acor-
date, în decurs de douã luni, de Ban-
ca Centralã Europeanã (BCE) insti-
tuþiilor creditoare din zona euro.

(Citiþi ºtirea integralã în pag. 16)
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Zi decisivã pentru
oferta “Transelectrica”

G
uvernul urmeazã sã stabi-
liascã, în ºedinþa de astã-
zi, preþul pentru vânzarea
pachetului de 15% din

acþiunile “Transelectrica” (simbol
TEL), potrivit unor surse din piaþã.

Prospectul final va cuprinde un
preþ minim ºi unul maxim, care vor fi
stabilite de cãtre Guvern.

La finalul ºedinþei de tranzacþio-
nare, de ieri, preþul unei acþiuni TEL
era de 17,06 lei, evaluând pachetul
de 15% din companie la 187,58 de
milioane de lei.

Intermediarii ofertei, care s-au
întâlnit cu investitorii strãini, în ca-
drul unui “road-show” în Europa,

vor încerca sã obþinã discount-ul so-
licitat de investitori.

Atât clienþii locali cât ºi cei strãini
susþin cã, pentru succesul ofertei
“Transelectrica”, statul ar trebui sã
acorde un discount de minim 10%.

Unii specialiºti din piaþa de capital
sunt de pãrere cã, dacã statul nu va
accepta sã ofere un discount, oferta
s-ar putea încheia fãrã succes, ceea
ce ar însemna un dezastru pentru
piaþa de capital.

Statul, prin “Oficiul Participaþiilor
Statului ºi Privatizãrii în Industrie”
(OPSPI), ºi-a asumat responsabilita-
tea prin acordul semnat cu Fondul
Monetar Internaþional cã, pânã la fi-

nalul acestui an, va scoate la vânzare
pachete de 10-15% din acþiunile
companiilor aflate în portofoliul Mi-
nisterului Economiei.

Prima ofertã publicã de vânzare,
care face parte din acest acord, este
cea derulatã la Compania Naþionalã
de Transport al Energiei Electrice-
“Transelectrica” (simbol TEL).

În prezent, statul român deþine
73,6% din acþiunile companiei,
“Fondul Proprietatea” 13,4%, iar
cota de acþiuni care se tranzacþionea-
zã liber este de 12,8%.

IOANA ALEXANDRESCU
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Scãderi la Bursã, din cauza
contextului intern
Evoluþia negativã a indicilor

bursieri locali nu este influ-
enþatã de pieþele externe,

sunt de pãrere specialiºtii.
Aceºtia pun scãderile înregistrate

în ºedinþa de ieri pe seama marcãri-
lor de profit ale investitorilor dar ºi a
ºtirilor, cum ar fi anunþul pri-
vind creºterea salariilor bu-
getarilor.

BET, indicele celor mai li-
chide zece companii, ºi
BET-FI, indicele acþiunilor
celor cinci SIF-uri ºi al
“Fondului Proprietatea”, a
încheiat ºedinþa în scãdere
cu peste 3% faþã de vineri.

Preþul titlurilor FP a ajuns
la 0,56 lei, dupã ce, sãptãmâ-
na trecutã, aceste acþiuni se tranzac-
þionau cu 0,6 lei.

Marcel Murgoci, “Estinvest”:
Decizia de majorare a salariilor
a afectat indicii bursieri

Marcel Murgoci, director opera-
þiuni “Estinvest” Focºani, pune evo-

luþia negativã a indicilor (mai ales de
dupã ora 11:30) pe seama anunþului
coaliþiei de guvernãmânt referitor la
majorarea salariilor bugetarilor
începând cu luna iunie.

“Cred cã acest anunþ nu este pe
placul mediului privat de afaceri

(scãderea contribuþiilor acestora la
bugetul de stat era mai pe placul lor)
ºi a avut impact negativ în piaþã”,
ne-a spus Marcel Murgoci, adã-
ugând: “Dacã aceastã majorare de
salarii ar contribui la creºterea ce-
rerii produselor româneºti, atunci
aceastã decizie ar avea o logicã”.

Domnia sa nu crede cã scãderile,

de ieri, de pe piaþã au legãturã cu si-
tuaþia din Grecia, ci dimpotrivã, aºa
cumaratã pieþele externe, pesimismul
s-a mai domolit: “De fapt, astãzi (n.r.
ieri) avem un exemplu concludent în
care vedem cã piaþa româneascã este
total deconectatã de pieþele externe”.

Mihai Mureºian,
“Intercapital Invest”:
Asistãm la o decorelare
a indicilor locali

Mihai Mureºian, director
tranzacþionare “Intercapital
Invest”, considerã cã scãde-
rile preþurilor acþiunilor lo-
cale se datoreazã mai mult
factorilor interni ºi nicide-

cum celor externi: “În ultima perioa-
dã investitorii locali nu prea au mai
fost influenþaþi de contextul extern,
în piaþã observându-se o decorelare a
indicilor locali faþã de miºcãrile ce-
lor internaþionali”.

C.S.

(continuare în pagina 5)

Acþionarii “Oltchim”
vor management privat
Acþionarii combinatului chi-

mic “Oltchim” (simbol
OLT) au aprobat, ieri, “ini-

þierea procedurii de selecþie a noilor
administratori neexecutivi ºi/sau
executivi”, respectând astfel dispo-
ziþiile Ordonanþei de Urgenþã a Gu-
vernului nr. 109/2011, privind gu-
vernanþa corporativã în instituþiile
publice, potrivit unui raport trans-
mis Bursei de Valori Bucureºti.

Convocarea acestei adunãri gene-
rale a fost iniþial consideratã inutilã,
chiar ºi de conducerea companiei,
având în vedere cã statul, prin înþele-
gerea încheiatã cu Fondul Monetar
Internaþional, anunþase cã “Oltchim”
va fi privatizat în luna aprilie a aces-
tui an.

În contextul actual, dupã ce Comi-
sia Europeanã a decis conversia în
acþiuni a datoriilor “Oltchim” cãtre
Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului (AVAS), vânzarea
pachetului majoritar pe care statul îl
deþine la Combinatul vâlcean ar pu-
tea fi întârziatã.

Potrivit Ordonanþei de Urgenþã,
într-o prima etapã, în aproximativ o
lunã de la intrarea în vigoare a actu-
lui normativ, întreprinderile publice
care au avut o cifrã de afaceri de pes-
te un miliard de lei la nivelul anului
2010 ºi peste 1.000 de angajaþi, tre-
buie sã înceapã procedurile de selec-
tare a primilor administratori ºi ma-
nageri privaþi. Ulterior, pe mãsurã ce
expirã contractele de mandat ale ac-
tualilor administratori/manageri,
procedura va fi aplicatã pentru selec-
tarea noilor candidaþi.

Ordonanþa de Guvern stabileºte
etapele care trebuie parcurse pentru
selecþia noilor administratori. Atfel,
într-o primã fazã, acþionarii reuniþi în
AGA vor decide iniþierea procedurii
de alegere a administratorilor execu-
tivi ºi/sau neexecutivi, iar dupã convo-
care se vor selecta experþi indepen-
denþi, specializaþi în recrutarea per-
sonalului, care vor sprijini întreprin-
derile publice în realizarea unei se-
lecþii obiective, transparente ºi pro-
fesioniste.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 5)

TEMERI PRIVIND MERSUL ECONOMIEI CHINEI

Petrolul ºi aurul, în prima
scãdere din ultimele patru zile

Cotaþia petrolului brut a scãzut
ieri, pe pieþele externe, pentru prima
oarã în ultimele patru zile, investito-
rii temându-se cã încetinirea creºte-
rii economiei Chinei va afecta cere-
rea de profil. China este al doilea
consumator mondial de þiþei, dupã
SUA.

La data de 10 martie, China a
anunþat cã, în februarie, a avut cel
mai mare deficit comercial din ulti-
mii 22 de ani: 31,5
miliarde dolari.
Totodatã, datele
oficiale ale Cabinetului de la Beijing
aratã cã þara asiaticã a avut, în lunile
ianuarie-februarie, cea mai slabã
creºtere a producþiei industriale din
2009 pânã în prezent: 11%. În plus,
Biroul de Statisticã de la Beijing a
anunþat, vineri, cã vânzãrile retail au
crescut cu 14,7% în China, în ianua-
rie ºi februarie, în ritm anual, în timp
ce analiºtii estimau un avans de
17,6%.

Pe fondul temerilor legate de o
eventualã reducere a importurilor de
þiþei din partea Chinei, cotaþia petro-

lului brut cu livrare în aprilie a scãzut
cu 1,07 dolari (1%) la ora 11.25, la
New York Mercantile Exchange,
ajungând la 106,33 dolari/baril. La
ICE Futures Europe din Londra, co-
taþia petrolului Brent cu livrare în
aprilie a pierdut 87 de cenþi (0,7%),
ajungând la 125,11 dolari barilul.

Temerile generate de situaþia eco-
nomiei Chinei au pus presiuni ºi pe
piaþa aurului, cotaþia metalului gal-

ben scãzând, ieri,
pentru prima oarã
în ultimele patru

sesiuni bursiere.
Preþul aurului cu livrare în aprilie

a coborât cu 0,6% la 1.700,8 dolari
uncia la ora 11.24, la Comex New
York. În cele trei sesiuni bursiere
precedente, preþul metalului galben
a câºtigat 2,4%. De la începutul anu-
lui, pânã la data de 9 martie, cotaþia
metalului preþios a urcat cu 9,2%.

ªi preþul argintului a scãzut ieri,
pe piaþa americanã. Preþul argintului
cu livrare în luna mai a coborât cu
1,2% la ora 11.23, atingând 33,81
dolari/uncie. (A.V.)
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Constantin Roibu: Decizia
Comisiei Europene
nu întârzie privatizarea
combinatului

Constantin Roibu,

director general

“Oltchim”, ne-a

spus cã decizia

Comisiei Europe-

ne, prin care s-a

aprobat conversia

în acþiuni a datorii-

lor “Oltchim” cã-

tre AVAS, nu va

încetini procesul

de privatizare a combinatului chimic.

Domnia sa a menþionat cã decizia CEva fi

supusã aprobãrii acþionarilor “Oltchim”,

aceºtia putând sã o conteste.

De asemenea, domnul Roibu ne-a de-

clarat cã iniþierea procedurii de selecþie

a noilor administratori neexecutivi

ºi/sau executivi este inutilã: “Cred cã

dacã se va respecta programul de pri-

vatizare nu se va mai face selectarea.

Aceastã procedurã ar dura cinci sau

ºase luni”.


