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Surse: Merkel îl
propune pe Schäuble
în fruntea Eurogrup

Cancelarul german Angela Merkel

îl propune pe ministrul sãu de finanþe,

Wolfgang Schäuble, pentru ºefia Euro-

grup, dupã ce va pleca luxemburghezul

Jean-Claude Juncker, conform Finan-

cial Times Deutschland, care citeazã

surse anonime.

Potrivit surselor, Merkel a fãcut

lobby pentru Schäuble în vederea

preluãrii funcþiei de lider al Euro-

grup – grupul miniºtrilor de finanþe

din zona euro. Oficialii de la Berlin

nu au dorit sã facã vreun comentariu

pe marginea unei eventuale nomina-

lizãri a lui Schäuble.

Premierul luxemburghez

Jean-Claude Juncker va pãrãsi Euro-

group în luna iunie. (V.R.)
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GRAM AUR = 177,7899 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6258 RON EURO = 4,3783 RON DOLAR = 3,3544 RON

AFACERI CU LICURICI

Speculaþii la speculaþiile lui Bãsescu

“BURSA” a descris fluctuaþia de
vineri a leului, … cu un an în urmã!
l Euro a depãºit, vineri, maximul istoric

M
oneda europeanã a trecut, vineri, de maxi-

mul istoric, Banca Naþionalã a României

(BNR) anunþând un curs de referinþã de

4,3783 lei/euro, în creºtere cu 1,11 bani faþã de ºedinþa

anterioarã. Nivelul înregistrat la sfârºitul sãptãmânii

trecute se situeazã peste nivelul record din iunie 2010,

când euro era cotat la 4,3688 lei.

Pãrerile analiºtilor despre deprecierea leului faþã de

moneda europeanã sunt împãrþite. Printre factorii care

au generat aceastã evoluþie se numãrã contextul regio-

nal, încetinirea creºterii exporturilor ºi reducerea inve-

stiþiilor, cât ºi o posibilã reacþie a BNR la mãsura de ma-

jorare a salariilor bugetarilor, potrivit economiºtilor.

Nici ipoteza unei politici mai relaxate a Bãncii Centrale

privind evoluþia cursului de schimb nu este exclusã.

Cristian Cochinþu: “Poate fi ºi o strategie a
BNR de a lãsa cursul liber pânã spre
finalul lunii”

Deprecierea leului ar putea sã facã parte dintr-o stra-

tegie a BNR de a nu interveni asupra cursului pânã la

finalul acestei luni, este de pãrere Cristian Cochinþu, ana-

list financiar în cadrul “Admiral Markets”.

ALEXANDRU SÂRBU, ELENA VOINEA

(continuare în pagina 11)

Roibu: Redresarea “Oltchim”
depinde de “Arpechim”

Reporter: Ce ºanse de revenire are

“Oltchim”? Care ar fi mãsurile necesa-

re pentru revitalizarea combinatului?

Constantin Roibu: ªansele de re-

dresare ale “Oltchim” sunt legate nu-

mai de reluarea funcþionãrii integrate,

la capacitate, ale instalaþiilor Rafinã-

riei “Arpechim” Piteºti ºi ale celor din

petrochimia de la Piteºti ºi Râmnicu

Vâlcea aparþinând “Oltchim”.

CRÃIÞA SIMIONESCU
(continuare în pagina 4)

n Aurel ªaramet: Doar 15-16% dintre
IMM-uri sunt finanþate de bãnci
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n Deficitul balanþei comerciale cu produse
agroalimentare a scãzut cu circa 50%
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n Dupã grevã, creºteri salariale ºi program
normal de lucru la “Oil Terminal”PAGINA 5

Funcþionarea Rafinãriei “Arpechim” este o necesitate
pentru funcþionarea petrochimiei “Oltchim”, atât de la
Piteºti cât ºi de la Râmnicu Vâlcea, este de pãrere Con-
stantin Roibu, directorul general al “Oltchim”.
Domnia sa ne-a rãspuns cu amabilitate la câteva între-
bãri despre posibilitãþile de dezvoltare ale combinatului
chimic “Oltchim” ºi despre investiþiile care ar trebui fã-
cute pentru salvarea companiei.
De asemenea, Constantin Roibu ne-a spus cã viitorul
acþionar al “Oltchim” trebuie sã fie pregãtit pentru dez-
voltarea petrochimiei ºi lãrgirea gamei de produse pe-
trochimice fabricate, în prezent, de combinatul vâlce-
an.
Potrivit înþelegerii semnate cu Fondul Monetar Interna-
þional, “Oltchim” este una dintre cele opt companii pe
care statul intenþioneazã sã le privatizeze în acest an.
Anunþul de privatizare a pachetului de 54,80% din acþiunile OLT deþinut de stat a fost pu-
blicat sãptãmâna trecutã, de cãtre Oficiul Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii în Industrie.
Autoritãþile au anunþat cã au optat pentru o metodã combinatã de vânzare, care impli-
cã o primã etapã de negociere pe bazã de oferte preliminare ºi neangajante, umatã de
“o licitaþie cu ofertã în plic”.
Pentru preluarea Rafinãriei “Arpechim”, persoanele interesate trebuie sã negocieze
direct cu “OMV Petrom”, grup care deþine, în prezent, compania.
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 Bri-
tanie, cu 14,02% din titluri, prin intermediul Nachbar Services.

S
ubiectul speculaþiilor acþiu-

nilor “Roºia Montanã Gold

Corporation” la Bursa din

Toronto este vechi de cinci

ani, deºi tema panamalelor este mai

bãtrânã cu 125 de ani; prin 2007,

Allen Hill, preºedintele “Gabriel Re-

sources” ºi al subsidiarei “Roºia

Montanã Gold Corporation”

(RMGC), a reacþionat la obiecþiile

formulate de Fundaþia Soros din

România, privitoare la nocivitatea

(atât culturalã cât ºi ecologicã) a pro-

iectului minier de aici, arãtând cã

George Soros este acþionar impor-

tant al Newmont Minning (din Den-

ver, n.n. – o

companielacare

Soros s-a asociat din 1993), care deþinea

pe atunci 19% din Gabriel Resources.

Soros a rãspuns, la acel moment,

cã Fundaþia este independentã ºi cã

el însuºi nu este implicat nici direct,

nici indirect în afacerea Roºia Mon-

tanã, o declaraþie care ar putea uimi,

dacã n-am accepta ca, în afaceri (aºa

cum se întâmplã ºi la bursã), proprie-

tatea se poate înstrãina, în chiar ziua

declaraþiei ºi poate reveni poimâine,

astfel ca aserþiunea sã devinã

adevãratã, deºi e incorectã.

Pentru cã, ulterior (anul trecut),

ecranul Bursei din Toronto a afiºat

succesive tranzacþii ale lui Soros –

atât cumpãrãri cât ºi vânzãri de ac-

þiuni la companii miniere, între care

ºi Newmont.

Desigur, cu toate cã este greu de

dovedit cã ar avea loc realmente,

principiul mecanismului îl cu-

noaºtem: vinzi acþiunile când preþul

lor creºte la bursã (de obicei, datoritã

fie al unui progres în procesul de au-

torizare, fie datoritã vreunei declara-

þii favorabile proiectului, fãcutã de o

importantã figurã politicã, de pre-

ferat, preºedintele Traian Bãsescu)

(continuare în pagina 3)

Allah Akbar ºi lumea e mare, iar economia mondialã este pe mãsurã, aºa cã se
poate ca unuia sã-i placã popa ºi altuia fata popii ºi sã vinã la moschee doar pen-
tru ochii ei zãriþi dincolo de Niqab, dând impresia unei litanii Na’t, când de fapt
fredoneazã din Ahmad Zahir ºi în timp ce se roagã sã-l laºi sã aducã aur din
adâncuri, de fapt sã-ncruciºeze degetele ºi nici sã nu se gândeascã sã coboare
sub pãmânt vreodatã, cãci poate avea aur speculându-ºi acþiunile “Roºia Monta-
nã Gold Corporation” listate la Toronto, deºi alþii susþin cã nu, aurul nu-i decât
pretext pentru wolfram, aºa cã de-o fi una, de-o fi alta, ceva minerit tot s-ar face
pe acolo, astfel cã toatã afacerea este o ºaradã în ºaradã ºi deºi se multiplicã
neîncetat, pânã la urmã, venind atât de des la moschee, sã ajungã sã cunoascã
atât de bine Coranul ºi Sunna, încât sã fie ales Imam în locul tatãlui, în pofida in-
teresului pentru fii-sa.

(Citat fals din documentele Quetta Shura)
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