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Atena: Schimbul de
obligaþiuni se va finaliza
în 4 aprilie

Ministerul Finanþelor de la Atena
a decis, vineri, sã prelungeascã pânã
la data de 4 aprilie termenul pentru
finalizarea schimbului de obligaþiuni
deþinute de creditorii privaþi, care
presupune reducerea datoriei þãrii.

În aceastã perioadã, vor putea fi
schimbate obligaþiunile emise în
conformitate cu legislaþia internaþio-
nalã ºi obligaþiunile companiilor pri-
vate greceºti garantate de statul elen,
valoarea totalã a acestor titluri fiind
de 28,9 miliarde euro. Termenul
pentru operaþiunea menþionatã s-a
prelungit, astfel, pentru a doua oarã:
cel iniþial era 9 martie ºi a fost extins
la 23 martie.

Bãncile elene cer
extinderea termenului
pentru evaluarea
pierderilor din obligaþiuni

Bãncile elene listate au solicitat
prelungirea termenului, fixat pentru
31 martie, pentru raportarea rezulta-
telor financiare din 2011, ca sã poatã
evalua pierderile rezultate în urma
schimbului de obligaþiuni suverane.

La data de 12 martie, statul elen a
preschimbat obligaþiuni în valoare
nominalã de 177 miliarde euro, deþi-
nute de creditorii privaþi ai þãrii con-
form legii elene. Schimbul le-a ge-
nerat creditorilor privaþi pierderi rea-
le de aproximativ 74% din valoarea
deþinerilor. Bãncile elene aveau în
portofolii obligaþiuni de stat estimate
la 45 de miliarde euro.

Un candidat spaniol ar
putea ajunge la ºefia ESM

Un candidat spaniol ar putea fi nu-
mit la ºefia Mecanismului European
de Stabilitate (ESM), Yves Mersch
din Luxemburg, obþinând, în
schimb, un loc în consiliul Bãncii
Centrale Europene, relateazã AFP,
citând un oficial european anonim,
preluat de Bloomberg.

Cel mai probabil câºtigãtor al
preºedinþiei Eurogrupului este minis-
trul de Finanþe german Wolfgang
Schaeuble, succedându-i lui Jean-
Claude Juncker, a mai precizat AFP,
citând o altã sursã neidentificatã.

Monti: Cu cât mai mare
"firewall"-ul, cu atât
mai bine

Premierul italian, Mario Monti,
crede cã, cu cât este mai mare capa-
citatea de împrumut a fondurilor de
salvare ale zonei euro, cu atât este
mai bine, pãstrând proporþii realiste,
a precizat ieri cotidianul de afaceri
Nikkei.

Aproape toate statele membre ale
blocului monedei unice sunt pentru
mãrirea "firewall"-ului, în vederea
reasigurãrii pieþelor cã poate proteja
economiile mari îndatorate, precum
Italia ºi Spania, dacã va fi cazul.

În acelaºi timp, zona euro a rãmas
dezbinatã, sâmbãtã, înaintea deciziei
de sãptãmâna aceasta privind creºte-
rea fondurilor de salvare împotriva
crizei datoriilor, Germania ºi Finlan-
da fiind în mod particular sceptice.

Un consens al zonei euro va fi ne-
cesar atunci când miniºtrii de Finan-
þe din aceastã zonã se vor întruni la
Copenhaga, pe 30 ºi 31 martie.

„Suntem puþin sceptici despre cât
de mare trebuie sã fie fondul de sal-
vare”, a afirmat premierul finlandez,
Jyrki Katainen.

V. RIBANA,
VLAD F. DUMEA
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Bogdan Chiriþoiu: PCC a cumpãrat 18%
din “Oltchim” cu management cu tot

Interviu cu domnul Bogdan Chiriþoiu, preºedintele Consiliului Concurenþei

Reporter: Aþi primit oficial din
partea Comisiei Europene decizia
privind conversia în acþiuni a întregii
creanþe deþinute de AVAS faþã de
Oltchim?

Bogdan Chiriþoiu: Am primit
decizia oficialã a Comisiei Europe-
ne privind “Oltchim” chiar în acea
zi, prin infogramã. Ambasadorul nos-
tru de la Bruxelles ne-a informat în
acea zi, cu privire la acest fapt.

Reporter: Prin conversia în ac-
þiuni a întregii creanþe deþinute de
AVAS la “Oltchim”, acþionarii mi-
noritari ai companiei, cum ar fi, de
exemplu, PCC, sunt dezavantajaþi în
raport cu acþionarul majoritar, statul
român, cei dintâi fiind diluaþi. Cum
comentaþi?

Bogdan Chiriþoiu: Acþionarul
minoritar PCC se dilueazã dacã nu
vrea sã participe la majorarea de ca-
pital. Vom avea grijã sã nu fie în nici
un fel discriminaþi acþionarii minori-
tari.

Reporter:Cumveþifaceacest lucru?

Bogdan Chiriþoiu: Acþionarii
minoritari ai “Oltchim” vor avea
drept sã subscrie. Teoretic, statul re-
nunþã la datoria în bani ºi vrea, în
schimb, acþiuni la valoarea nomina-
lã. Atunci ºi ceilalþi acþionari, ca sã
nu fie diluaþi, vor primi dreptul sã
aducã bani ºi sã primeascã, la acelaºi

preþ, acþiuni pânã în maxim cota pe
care ei o au acum. Este corect, nu?

Când cumperi 18% dintr-o com-
panie care are datorii de sute de mi-
lioane de euro, înseamnã cã ai cum-
pãrat ºi 18% din acea datorie. ªi
atunci trebuie sã plãteºti.

Atunci când PCC a cumpãrat 18%
din Oltchim, ºi-a asumat inclusiv
managementul combinatului. De
asemenea, ºi-a asumat un acþionar
majoritar – statul român, plus dato-
riile de sute de milioane.

Nu poþi sã plãteºti un preþ mic ºi,
dupã aceea, sã ai pretenþia sã fi cum-
pãrat compania Microsoft…

Reporter: Dar “Oltchim” face în
continuare datorii…

Bogdan Chiriþoiu: Acesta este
riscul acþionarului minoritar. Dacã
nu-i place, poate sã vândã, pentru cã
nu e prizonier acolo.

ANCUÞA STANCIU
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 4)

Examen pentru cinci locuri
în CNVM
l Actualul preºedinte Gabriela Anghelache îºi
doreºte sã poatã asigura continuitatea activitãþii
Comisiei l Dan Paul, un alt nume care a circulat la
bursa zvonurilor

Comisiile parlamentare de
specialitate ºi-au progra-
mat sã audieze, astãzi, ca-

didaþii propuºi de partide pentru
cele cinci funcþii de comisari
CNVM, pentru care expirã manda-
tele în aceastã
toamnã.

La Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare
preºedintele va fi propus de PDL, vice-
preºedintele de PSD, iar ceilalþi comi-
saricâteunuldelaPSD,PDLºiUNPR.

Nominalizãrile nu fuseserã însã
fãcute pânã vineri dupã-amiazã, iar
în trecut s-a mai întâmplat ca deputa-
þii sã nu aibã pe cine audia.

Maria Barna, preºedintele Comi-
siei Buget-Finanþe din Camera Depu-
taþilor, ne-a declarat cã Birourile Per-
manente au stabilit sã autorizeze Co-
misiile de specialitate sã facã audieri:

“Luni, la ora 17, am programat sã au-
diem candidaþii pentru CSSPP, dupã
care vom trece probabil la CNVM”.
Doamna Barna ne-a spus, vineri
dupã-amiazã, cã încã nu fusese
înscris niciun candidat pe listã ºi cã,

cel mai proba-
bil, numele pro-
puºilor vor fi

cunoscute luni.
Surse din piaþã ne-au spus cã ne-

gocierile pentru cele cinci nominali-
zãri se poartã pânã la nivel de
preºedinte al fiecãrui partid.Totuºi,
pe unii deputaþi nu îi interesa subiec-
tul numirilor pentru CNVM ºi nu
ºtiau cine ar putea fi candidaþii.

Cu toate acestea, în piaþã au înce-
put deja pariurile.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 4)
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Tensiuni pe piaþa petrolului

Preþul petrolului a crescut, vi-
neri, la bursele din New York
ºi Londra, dupã apariþia unei

informaþii potrivit cãreia exporturile
de petrol iranian vor scãdea cu
300.000 de barili pe zi, luna aceasta,
ca urmare a înãspririi sancþiunilor
internaþionale asupra Teheranului.

Cotaþia þiþeiului West Texas Inter-
mediate cu livrare în luna mai a urcat
cu 1,52 dolari (1,4%) la New York
Mercantile Exchange, ajungând la
106,87 dolari/baril. Pe parcursul zi-
lei de 23 martie, preþul a crescut pânã
la 108,25 dolari barilul, acesta fiind
cel mai ridicat nivel “intraday” atins
dupã 2 martie. Pe întreaga sãptãmâ-
nã trecutã, preþul barilului de petrol a
pierdut 0,2%, iar de la începutul anu-
lui a câºtigat 8,1%.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolul Brent cu livrare
în mai a crescut cu 1,99 dolari,
(1,6%) vineri, la 125,13 dolari/baril.

În ultima zi a sãptãmânii trecute,
agenþia Reuters informa, citând
compania elve-
þianã de con-
sultanþã “Petrolo-
gistics”, cã ex-
porturile de þiþei
din Iran ar putea
scãdea la 1,9 milioane de barili pe zi,
în martie, ºtire care a generat tensiu-
ni pe piaþa de profil.

Potrivit Agenþiei Internaþionale a
Energiei (AIE), Iranul a exportat mai
puþin de 2 milioane de barili pe zi, în
luna februarie, comparativ cu 2,6
milioane de barili pe zi, în noiembrie

2011. Conform AIE, livrãrile de pe-
trol ale Iranului se vor reduce cu cel
puþin 800.000 de barili pe zi, la mo-
mentul la care sancþiunile împotriva
Teheranului vor intra pe deplin în vi-
goare.

La data de 20 martie, ministrul sau-
dit al Petrolului, Ali al-Naimi, a de-
clarat cã regatul sãu ºi-ar putea majo-

ra producþia de þi-
þei cu 25%, ceea
ce a determinat
declinul cotaþiilor
petrolului în pri-
mele zile ale sãp-

tãmânii trecute. Arabia Sauditã are o
capacitate de producþie de 12,5 mi-
lioane de barili/zi. În martie ºi aprilie,
regatul are o þintã de extracþie de 9,9
milioane de barili þiþei brut pe zi, con-
form spuselor lui al-Naimi.

ALINA VASIESCU

Iranul a exportat mai puþin
de 2 milioane de barili pe zi,

în luna februarie.

Slovenia, o altã poveste
de “succes” a zonei euro

A
utoritãþile europene s-au
angajat într-o campanie
neruºinatã de relaþii pu-
blice în ultima perioadã,

prezentând falimentul Greciei drept
un succes rãsunã-
tor. Premierul Lu-
cas Papademos a
declarat în faþa na-
þiunii cã restructu-
rarea datoriilor re-
prezintã un “suc-
ces istoric”, care
reuºeºte, pentru
prima datã, sã reducã povara datoriei
publice. Fostul oficial al Bãncii Cen-
trale Europene nu a explicat, totuºi,
cum este posibilã reducerea datoriei,
când un “haircut” de 110 miliarde
euro este înlocuit cu împrumuturi de

130 de miliarde.
Acum pieþele ºi-au îndreptat

atenþia cãtre Portugalia, Spania ºi
chiar Irlanda, cãreia i-a fost refuza-
tã cererea de amânare a plãþilor
pentru o datorie de 3,1 miliarde
euro, care ajunge la scadenþã la
sfârºitul lunii.

Dincolo de þãrile din prima linie a
falimentelor europene, pieþele negli-
jeazã, deocamdatã, þãrile din eºalo-
nul al doilea al falimentului, acolo
unde se aflã în prezent Slovenia.

Grãbiþi sã lase în urmã instabilita-
tea politicã din fosta Iugoslavie, slo-
venii au devenit cetãþeni ai Uniunii
Europene în 2004 ºi au intrat în zona
euro în 2007. Noi pieþe s-au deschis
pentru companiile din Slovenia,
dobânzile au scãzut ºi o avalanºã a

finanþãrilor externe a stimulat eco-
nomia.

De la intrarea în UE ºi pânã în
2008, creºterea medie anualã a
PIB-lui a fost de 5%, faþã de o medie
de 4% înregistratã în perioada 1993
– 2003. Din pãcate, reversul mone-
dei euro nu a fost vãzut sau a fost
ignorat pânã la declanºarea crizei fi-
nanciare globale.

Creºterea economicã a fost sti-
mulatã de avansul fãrã precedent al
datoriei private, care a ajuns sã re-
prezinte peste 130% din PIB la
sfârºitul anului trecut. În 2004 gra-
dul de îndatorare a sectorului privat
era de circa 75%, conform datelor
de la Eurostat.

(continuare în pagina 3)
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Bursa îºi aminteºte
sã desfiinþeze Rasdaq-ul

Autoritãþile pieþei de capital
trebuie sã adopte rapid o
soluþie în privinþa pieþei

Rasdaq, dupã ce Curtea de Justiþie a
Uniunii Europene a stabilit cã nu
este piaþã reglementatã, chiar dacã
acþiunile de pe acest segment sunt
tranzacþionate prin intermediul su-
portului tehnic pus la dispoziþie de
Bursa de Valori Bucureºti.

Reprezentanþii Comisiei Naþio-
nale a Valorilor Mobiliare ºi cei ai
Bursei de Valori Bucureºti ºi-au
programat sã se întâlneascã în aceas-
tã sãptãmânã, pentru a soluþiona,
definitiv, problema pieþei Rasdaq,
dupã ce ani de zile nu au reuºit sã se
înþeleagã asupra modului de des-
fiinþare a acestui segment.

Gabriela Anghelache, preºedinte-
le CNVM, ne-a declarat: “Comisia a
susþinut mereu cã Rasdaq nu este
piaþã reglementatã, deºi emitenþii se
supun aceloraºi reguli ca ºi pe piaþa
reglementatã. Ne aºteptam la inter-
pretarea datã de autoritatea europea-
nã”.

Statutul Rasdaq a stârnit numeroa-
se controverse. Potrivit mai multor
juriºti, aceastã piaþã nu este regle-
mentatã în sensul directivei europe-
ne MiFID, dar nici în sensul legii
pieþei de capital.

Pentru a încerca sã soluþioneze
“dilema” Rasdaq, arbitrul pieþei de
capital a elaborat, anul trecut, un
Proiect de Instrucþiune potrivit cãru-
ia companiile de pe Rasdaq care
îndeplineau cerinþele de piaþã re-
glementatã trebuia sã convoace Adu-
nãri Generale ca sã decidã dacã vor
sã se mute la BVB. Cele care nu se

calificau urma sã fie transferate pe
Sistemul Alternativ de Tranzacþio-
nare (ATS) al BVB.

Chiar dacã erau de acord cu trans-
ferul companiilor de pe Rasdaq pe
BVB sau ATS, reprezentanþii Bur-
sei, dar ºi investitorii, susþineau cã
nu este necesar sã se convoace AGA,
deoarece emitenþii ºi-au dat acordul
sã fie tranzacþionaþi pe piaþa regle-
mentatã cu ani în urmã.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 6)

Comisia a susþinut mereu

cã Rasdaq nu este piaþã

reglementatã, deºi emitenþii se

supun aceloraºi reguli ca ºi pe

piaþa reglementatã”, ne-a

declarat Gabriela Anghelache.

Citiþi, în pag.6, articolul “Cristian Duþescu:

«Este absolut necesarã rezolvarea pro-

blemei Rasdaq»”.


