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FMI a aprobat 28 de
miliarde euro pentru
Grecia

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) a aprobat acordarea unui
împrumut de 28 miliarde euro, pe pa-
tru ani, Greciei, ca parte a celui de-al
doilea pachet de salvare stabilit împre-
unã cu UE pentru salvarea acestei þãri.
Potrivit FMI, o tranºã de 1,65 miliarde
euro va fi plãtitã imediat.

Lamassoure: Bugetul UE
riscã sã intre în
incapacitate de platã

Bugetul Uniunii Europene riscã sã
intre în incapacitate de platã, marii
contributori refuzând sã-ºi majoreze
participaþia, avertizeazã preºedintele
Comisiei pentru Buget din Parlamen-
tul European, Alain Lamassoure.

Banca Elveþiei menþine
plafonul de
1,20 franci/euro

Banca Naþionalã a Elveþiei (SNB)
a anunþat cã menþine cursul minim de
schimb de 1,20 franci elveþieni pentru
un euro, atrãgând atenþia cã deflaþia
încã ameninþã economia þãrii.

“Deºi nivelul ridicat al francului
continuã sã reprezinte o provocare
enormã pentru economie, plafonul
de 1,20 franci/euro a avut un impact
pozitiv, reducând volatilitatea cursu-
lui de schimb ºi oferind oamenilor de
afaceri o bazã mai bunã de planifica-
re. Sunt semnale cã economia Elve-
þiei se stabilizeazã”, a precizat SNB.

Fitch acordã perspectivã
“negativã” Marii Britanii

Agenþia de evaluare financiarã
Fitch Ratings a confirmat calificati-
vul “AAA” atribuit Marii Britanii
pentru împrumuturile pe termen
lung în valutã ºi în monedã localã,
dar a revizuit perspectiva de la “sta-
bilã” la “negativã”, ceea ce indicã o
posibilã retrogradare viitoare.

Potrivit Fitch, deºi Marea Britanie
“este bine poziþionatã în prezent”,
are o capacitate limitatã de a absorbi
orice ºoc economic viitor, provocat
de criza din Europa.

Marea Britanie beneficiazã de ra-
tingul de top “AAA” din partea tutu-
ror celor trei mari agenþii de rating.

Întârzierea
restructurãrii datoriilor
Greciei a redus
pierderile bãncilor

Întârzierea cu mai mult de un an a
restructurãrii datoriilor Greciei a re-
dus puternic pierderile potenþiale ale
bãncilor, care ºi-au diminuat semni-
ficativ expunerea pe statul elen în ul-
timele 15 luni, transferând cea mai
mare parte a riscurilor cãtre sectorul
public, potrivit unei analize Bloom-
berg, conform Mediafax.

În luna mai 2010, când Grecia a
contractat primul acord de finanþare
externã de la FMI ºi Comisia Europe-
anã, de 110 miliarde euro, bãncile din
UE (fãrã statul elen) deþineau obliga-
þiuni de 68 miliarde de dolari ale gu-
vernului de la Atena, potrivit Bãncii
pentru Reglemente Internaþionale.
Astfel, dacã Grecia ar fi intrat în defa-
ult la acea datã cu o ratã de recuperare
de 25%, bãncile ar fi pierdut 51 mi-
liarde de dolari. Însã, expunerea bãn-
cilor europene pe Grecia a scãzut cu
peste jumãtate în urmãtoarele 15 luni,
la 31 miliarde dolari, iar instituþiile de
credit au avut pierderi cu 45% mai
mici în urma conversiei de obligaþiuni
efectuatã recent. (V.R.)

Vineri, 16 martie 2012, nr. 52 (4660), anul XX 16 pagini 2 lei

GRAM AUR = 177,2328 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6063 RON EURO = 4,3672 RON DOLAR = 3,3478 RON

PRIVATIZAREA “OLTCHIM”

Acceleraþie în stil MRU
l Patru companii, interesate de combinat l Guvernul pregãteºte o ordonanþã de urgenþã ca sã-i elimine pe minoritari de la aprobarea
conversiei l Avocaþii spun cã actul normativ contravine legii l Nici acum, acþiunile OLT nu au fost oprite de la tranzacþionare

A
utoritãþile au început sã
se miºte "cu talent" în ca-
zul privatizãrii
“Oltchim”, imediat ce au

primit acordul Comisiei Europene
pentru conversia în acþiuni a creanþe-
lor cãtre AVAS.

Anunþul de privatizare a pachetu-
lui de 54,80% din acþiunile OLT de-
þinut de stat a fost publicat ieri, de cã-
tre Oficiul Participaþiilor Statului ºi
Privatizãrii în Industrie.

Ziarul BURSA a prezentat în edi-
þia de ieri metoda de vânzare pe care
o va adopta statul.

Autoritãþile au anunþat cã au optat
pentru o metodã combinatã, care im-
plicã o primã etapã de negociere pe
bazã de oferte preliminare ºi neanga-
jante, urmatã de “o licitaþie cu ofertã
în plic”.

Preþul de vânzare va fi fãcut public
printr-un alt anunþ care va apãrea cu
cel puþin 30 de zile înainte de organi-
zarea licitaþiei cu oferta în plic.

Posibililor ofertanþi li se aduce la
cunoºtinþã cã, pe parcursul derulãrii
procesului de privatizare, este posi-
bilã modificarea capitalului social al
“Oltchim” ºi, implicit, a pachetului
de acþiuni oferit spre vânzare, ca ur-
mare a conversiei în acþiuni a datorii-
lor cãtre AVAS (n.r. Autoritatea pen-
tru Valorificarea Activelor Statului).

Negocieri cu “OMV Petrom”
pentru “Arpechim”

Persoanele interesate de oferta
“Oltchim” sunt înºtiinþate cã, “în
scopul eventualei integrãri verti-
cale a activitãþii Oltchim ºi a Rafi-
nãriei Arpechim Piteºti (actual-
mente deþinutã de OMV Petrom ºi

furnizor tradiþional al Oltchim),
fãrã a condiþiona în niciun fel pro-
cesul de privatizare a Oltchim ºi
actuala ofertã, au opþiunea, via
OPSPI, sã negocieze direct cu
OMV Petrom, corelat din perspec-
tiva sinergiilor identificate cu pro-
cesul de privatizare Oltchim, ter-
menii unei posibile achiziþii de la

OMV Petrom a activelor Rafinã-
riei Arpechim”.

În acþionariatul combinatului
vâlcean se mai regãsesc compania
“PCC SE”, care deþine 17,47% din
acþiuni, ºi fondul de investiþii
“Carlson Ventures”, înregistrat în
Marea Britanie, cu 14,02% din tit-
luri, prin intermediul Nachbar

Services.
Potrivit înþelegerii semnate cu

Fondul Monetar Internaþional,
“Oltchim” este una dintre cele opt
companii pe care statul intenþionea-
zã sã le privatizeze în acest an.

Gigantul rus “Gazprom”, prin
“TISE”, ºi-a exprimat interesul pen-
tru pachetul majoritar de acþiuni
OLT, printr-o scrisoare înaintatã, în
luna noiembrie 2011, Ministerului
Economiei.

Potrivit unor surse din piaþã com-
paniile “Forte”, din Emiratele Arabe
Unite ºi “Rompet Rogas” sunt inte-
resate de acþiunile OLT.

ªi azerii de la “SOCAR” ºi-au arã-
tat, în 2009, interesul pentru prelua-
rea combinatului chimic “Oltchim”
Râmnicu Vâlcea.

Creºtere de 6,28% pentru
titlurile OLT

Deºi anunþul privind privatizarea
combinatului “Oltchim” a fost fãcut
public, de OPSPI, spre finalul ºedin-
þei de tranzacþionare, schimburile cu
titluri OLT nu au oprite, iar Bursa de
Valori Bucureºti nu a publicat un co-
municat în acest sens.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 11)

Raiffeisen Bank: Este regretabilã desfãºurarea
evenimentelor de la agenþiile constãnþene

Modul în care au acþionat
autoritãþile în cazul celor
douã agenþii Raiffeisen

Bank din Constanþa, unde angajaþii
au permis retragerea unor sume de
bani din conturi puse sub poprire
într-un dosar de evaziune fiscalã,
este regretabil, potrivit
reprezentanþilor bãncii.

Sursele menþionate
ne-au declarat: “Raiffei-
sen Bank coopereazã
întotdeauna fãrã nicio re-
þinere cu autoritãþile sta-
tului în condiþiile prevã-
zute de lege. Este regreta-
bil modul cum s-au des-
fãºurat evenimentele ieri
(n.r. miercuri) la Constan-
þa. Banca a primit prima solicitare
oficialã de furnizare de informaþii
ieri (n.r. miercuri) în jurul orei 18.00,
la circa cinci ore dupã o descindere
cu trupe speciale în Agenþia Con-
stanþa, fãrã prezentarea unui mandat
de aducere ºi cu citarea ad-hoc a doi
dintre salariaþii noºtri. Raiffeisen
Bank va furniza informaþiile solici-
tate, în acelaºi timp considerãm cã

ancheta, în care salariaþii noºtri au
calitatea de martori, trebuie sã se des-
fãºoare în condiþii de strictã legali-
tate”.

Potrivit informaþiilor din presa lo-
calã, angajaþii a douã sucursale Raif-
feisen Bank din Constanþa au permis

retragerea a 170.000 lei din conturi
puse sub poprire într-un dosar de
evaziune fiscalã.

Procurorii au apelat la sprijinul
mascaþilor, care au descins, miercuri
dupã-amiazã, la douã agenþii ale Rai-
ffeisen Bank, ca sã-i aducã pe mai
mulþi angajaþi ai bãncii la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Con-
stanþa, pentru audieri.

Sadîc Zafer, purtãtorul de cuvânt
al Parchetului de pe lângã Tribunalul
Constanþa ne-a precizat cã, în pre-
zent, se fac investigaþii privind situa-
þia celor douã unitãþi ale Raiffeisen
Bank. Domnia sa ne-a declarat cã a
existat o decizie a unui procuror pri-

vind “poprirea conturilor
unei firme ºi a unui învi-
nuit”, dar aceasta a fost
încãlcatã, motiv pentru
care “a fost dispusã învi-
nuirea persoanei juridice
Raiffeisen Bank”. În
acest stadiu, procurorii
vor putea avea acces la in-
formaþii bancare, care an-
terior nu au putut fi furni-
zate, pentru cã se aflau

sub secret bancar.
Firma care are conturi deschise la

Raiffeisen Bank, puse sub sechestru,
este parte într-un dosar de evaziune
fiscalã ºi înºelãciune alãturi de alte
firme, care au ca obiect de activitate
colectarea de fier vechi, potrivit pre-
sei locale.

ELENA VOINEA

SÃPTÃMÂNA VIITOARE

Premierul se întâlneºte cu oamenii de afaceri
l Primul-ministru vrea sã înfiinþeze un consiliu consultativ de business
lMihai Ionescu: “Sunt sceptic cã actuala echipã va fi altfel; premierul va
rãmâne robul aceloraºi constrângeri politice” l Cristian Pârvan: “Ideile teoretice
ale Guvernului sunt bune, dar nu conving pe nimeni”

P remierul Mihai Rãzvan
Ungureanu se va întâlni, sãp-
tãmâna viitoare, cu oamenii

de afaceri, ne-a declarat Cristian
Pârvan, secretarul general al Aso-
ciaþiei Oamenilor de Afaceri din
România (AOAR), care ne-a spus
cã investitorii aºteaptã de mult timp
sã discute cu reprezentanþii Guver-
nului.

Domnia sa ne-a precizat cã ideea
premierului de a înfiinþa un consiliu

consultativ de business care sã repre-
zinte interfaþa dintre Guvern ºi me-
diul privat nu este una nouã: “ªi Boc
a avut aceastã idee, nu e nimic nou
sub soare. Un astfel de consiliu este
esenþial. Eu, dacã mâine aº fi pre-
mier, m-aº consulta cu investitorii,
care au afaceri ºi se lovesc de situaþii
concrete”.

EMILIA OLESCU

n Activiºtii Re.Generation
cer demisia lui Laszlo Borbely
ºi a lui Marin Anton
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ONU: Preþurile alimentelor
vor scãdea din cauza ºomajului

Preþurile mondiale ale alimente-
lor vor scãdea anul acesta, din
cauza slãbirii cererii pe fondul

creºterii ºomajului în þãrile în curs de
dezvoltare ºi cele dezvoltate, estimea-
zã Naþiunile Unite.

“Începem sã ve-
dem un declin al
preþurilor alimentelor”, a delarat ieri, la
o conferinþã din Hanoi – Vietnam, Jose
Graziano da Silva, directorul general al
Organizaþiei Naþiunilor Unite pentru
Alimentaþie ºi Agriculturã (FAO).

Potrivit FAO, deºi indicele global
al preþurilor alimentelor a crescut în
februarie, pentru a doua lunã conse-
cutiv, ca urmare a avansului cotaþiilor
cerealelor, uleiului ºi zahãrului, ace-

sta este cu 9,5% mai mic faþã de nive-
lul record înregistrat în februarie
2011. Indicele FAO care mãsoarã
evoluþia preþurilor a 55 de mãrfuri ali-
mentare a crescut cu 1,2% luna trecu-

tã, la 215,3 puncte,
de la 212,8 puncte
în ianuarie.

De menþionat cã preþul grâului a
scãzut cu 29% pe piaþa americanã,
faþã de nivelul maxim atins în februa-
rie 2011, iar cel al orezului - cu 25%
comparativ cu vârful din septembrie.
Preþurile orezului ºi grâului au urcat
pânã la niveluri record în 2008, pe
fondul crizei globale. (A.V.)

(continuare în pagina 3)Citiþi articolul integral în pagina 2.

Leul,
la minimul
ultimelor

21 luni
l Pe piaþa valutarã, cursul a atins 4,39 lei/euro

Moneda europeanã a atins,
ieri, valoarea de 4,3672
lei/euro, cea mai mare din

ultimele douãzeci ºi una de luni. La
data de 30 iunie 2010, cursul
euro/ron a fost de 3,688 lei/euro.

Este interesant faptul cã tendinþa
monedei locale s-a potrivit cu cele ale
monedelor din regiune, deoarece aceasta
s-a dovedit rezistentã în faþa presiuni-
lor de depreciere spre sfârºitul anului
trecut ºi, de asemenea, nu s-a alãturat
tendinþei de apreciere de la începutul
acestui an, se aratã într-o analizã a
“ING Bank”. Potrivit grupului ban-
car, nivelurile rezervei valutare de pe
parcursul ultimelor luni sugereazã cã
fluxurile speculative au ocolit leul în
mare parte. De asemenea, lipsa unor
evenimente care ar atrage atenþia asu-
pra unor astfel de fluxuri indicã faptul

cã miºcarea de depreciere de ieri a
fost probabil rezultatul unor factori
domestici, precizeazã analiºtii “ING
Bank”.

Pe piaþa valutarã, cursul a deschis,
ieri, la 4,3670-4,3690 lei/euro,
urcând, apoi, pânã la valoarea de 4,39
lei/euro, ne-au declarat surse din pia-
þã. La finalul ºedinþei, intervalul de
tranzacþionare a fost 4,3810-4,3840
lei/euro. Valutele din regiune au avut
o evoluþie opusã faþã de moneda na-
þionalã, apreciindu-se faþã de euro.

Dealerul unei bãnci a spus: “Strãi-
nii mizau pe intervenþia bãncii cen-
trale, însã paritatea a continuat sã
urce, iar unii jucãtori au început sã-ºi
închidã poziþiile pe leu”.

ALEXANDRU SÂRBU
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