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Depozitele bancare
din Grecia continuã
sã scadã

Depozitele persoanelor fizice ºi
juridice la bãncile din Grecia au con-
tinuat sã scadã în februarie, conform
datelor Bãncii Centrale Europene.
Acestea s-au redus cu 2,7% luna tre-
cutã, dupã un declin de aproape 3%
în ianuarie, ajungând la 170,1 mi-
liarde euro - cel mai redus nivel din
octombrie 2006. În prezent, depozi-
tele la bãncile elene sunt cu 30% sub
nivelul record înregistrat în decem-
brie 2009.

De la începutul lui 2011, depozite-
le persoanelor fizice ºi juridice la
bãncile din Grecia au scãzut cu
10,2%.

Italia a vândut titluri
la cel mai redus
randament din 2010

Italia a plasat, ieri, certificate de
Trezorerie în sumã de 8,5 miliarde
euro la cel mai redus randament din
2010 pânã în prezent. Roma a vândut
titluri cu maturitatea la ºase luni la o
dobândã de 1,119% - cel mai redus
nivel din septembrie 2010 pânã în
prezent.

Pentru astãzi, Italia are progra-
matã o licitaþie de obligaþiuni pe
cinci ºi zece ani, þinta prevãzutã în
acest sens fiind de 8,25 miliarde
euro.

Ministrul olandez
al Finanþelor ar putea
demisiona

Ministrul olandez al Finanþelor,
Jan Kees de Jager, ar putea demisio-
na dacã guvernul nu va accepta mã-
suri de reducere a deficitul bugetar
sub pragul de 3% din PIB, în 2013,
potrivit presei olandeze. Oficialul
olandez a refuzat sã comenteze aceastã
informaþie.

Preºedintele UE,
optimist în privinþa
consolidãrii fondurilor
de salvare

Preºedintele Uniunii Europene
(UE), Herman Van Rompuy, este
încrezãtor cã zona euro va ajunge, în
aceastã sãptãmânã, la reuniunea de
la Copenhaga - Danemarca, la un
acord asupra consolidãrii fondurilor
de salvare.

Miniºtrii de Finanþe din zona
euro au programatã pentru data de
30 martie o reuniune în capitala da-
nezã, unde vor discuta pe marginea
eventualei expansiuni a fondurilor
de salvare a regiunii – facilitatea
temporarã EFSF ºi succesorul sãu
permanent, ESM.

Weidmann, BCE:
Extinderea fondurilor
de salvare nu va
rezolva criza

Jens Weidmann, membru în con-
siliul guvernatorilor Bãncii Centrale
Europene, considerã cã extinderea
fondurilor de salvare a zonei euro nu
va rezolva criza datoriilor. În opinia
sa, creºterea “zidului de protecþie”
din jurul zonei euro va avea ca rezul-
tat numai constrângeri financiare ºi
politice, astfel cã liderii europeni tre-
buie sã rezolve problemele de fond
ale crizei.
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Investitorii vor sã fie consultaþi
în problema “Rasdaq”
l “Duþescu ºi Asociaþii” face propuneri pentru
soluþionarea dilemei “Rasdaq”

Asociaþia Investitorilor pe
Piaþa de Capital (AIPC) so-
licitã CNVM consultarea

investitorilor cu privire la clarifica-
rea statutului pieþei Rasdaq, având
în vedere cã aceºtia au investit de
mai bine de 15 ani în acþiunile com-
paniilor listate
pe aceastã pia-
þã, fiind con-
vinºi cã Rasdaq
este o piaþã reglementatã, potrivit
unui comunicat transmis ieri de
AIPC.

Asociaþia afirmã cã ºtia cã CNVM
nu-ºi va asuma niciodatã responsa-
bilitatea care îi revine pentru situaþia
deplorabilã în care se aflã piaþa de
capital din þara noastrã, neima-
ginându-ºi, însã, cã va da dovadã de
“atâta zel pânã ºi în demolarea struc-

turilor existente ale pieþei ºi în
afectarea încrederii investitorilor
în aceastã piaþã”.

Gabriela Anghelache, preºedin-
tele Comisiei Naþionale a Valori-
lor Mobiliare, ne-a declarat, sãp-
tãmâna trecutã, cã CNVM a susþi-

nut mereu cã
Rasdaq nu este
pia þã regle-
mentatã, deºi

emitenþii se supun aceloraºi reguli
ca ºi cei de pe piaþa reglementatã.
Mai mult, domnia sa ne-a spus cã,
în aceastã sãptãmânã, se va întâlni
cu reprezentanþii Bursei de Valori
sã rezolve, definitiv, statutul pie-
þei Rasdaq.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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Statul ar putea sã rãmânã
cu “Oltchim” în braþe

(Interviu cu Wojciech Zaremba, reprezentantul PCC SE în România)

Reporter: PCC SE ne-a obiºnuit
sã aibã o reacþie imediat ce apãrea un
eveniment în viaþa “Oltchim”. Dupã
ce Comisia Europeanã a aprobat
conversia datoriei AVAS în acþiuni,
PCC a rãmas în tãcere.

Wojciech Zaremba: Mulþi ani,
nimãnui nu i-a pãsat de situaþia
“Oltchim”. PCC SE a fost singurul
jucãtor care a dorit cu adevãrat sã
atragã atenþia asupra situaþiei combi-
natului. Pentru noi, a fost uimitor
faptul cã nimeni nu investea într-o
companie cu asemenea potenþial.
Nimeni nu dorea sã restructureze
compania, care pierduse cotã de pia-
þã ºi genera pierderi.

În acea perioadã, am fost foarte
interesat ºi foarte activ în ceea ce
priveºte “Oltchim”. Dar, în spe-
cial dupã implicarea FMI, situaþia
s-a schimbat radical. Noi nu am
putut convinge statul sã facã ceva
cu “Oltchim”. De foarte multe ori,
am cerut susþinerea statului pentru
propunerea noastrã de separare a
funcþiilor de preºedinte ºi director

general. Nimic nu s-a întâmplat. A
fost posibil numai dupã interven-
þia FMI ºi nu doar la Oltchim, ci la
toate companiile de stat. La fel a
fost ºi în cazul procesului de pri-
vatizare. Acest proces dureazã de

aproape 18 an i , în cazu l
“Oltchim”, ºi nimeni nu a fãcut ni-
mic pentru urgentarea lui. Doar
dupã intervenþia FMI, au fost de
acord sã grãbeascã privatizarea.
Asta înseamnã cã rolul meu de

“Robin Hood” s-a terminat, deoa-
rece rezultatul a fost atins.

ANCUÞA STANCIU,
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Guvernul dã verde explorãrii gazelor
de ºist. Se anunþã proteste de amploare

Guvernul a aprobat ieri acor-
durile petroliere de conce-
siune pentru explora-

re-dezvoltare-exploatare
încheiate între Agenþia Naþio-
nalã pentru Resurse Minerale
(ANRM) ºi Chevron, pentru
perimetrele din Vama Veche,
Adamclisi ºi Costineºti (potri-
vit anunþurilor publicate ieri în
Monitorul Oficial). Prevederi-
le celor trei acorduri încheiate
între ANRM ºi Chevron sunt
clasificate.

Pe 6 martie, premierul Mi-
hai Rãzvan Ungureanu s-a
întâlnit cu reprezentanþii fir-
mei americane Chevron ºi cu amba-
sadorul SUAla Bucureºti, Mark Gi-
tenstein, ca sã discute pe tema ex-
ploatãrii gazelor de ºist. Surse gu-
vernamentale au declarat atunci cã
oficialii Chevron au dorit sã se asi-
gure cã pot începe în acest an forajul
de gaze neconvenþionale în Româ-

nia, în contextul în care Bulgaria a
anulat recent o licenþã a companiei

americane.
În România, Chevron deþine ºi un

perimetru de explorare/exploatare a
gazelor la Bârlad. Pentru aceastã
zonã, Guvernul a acordat deja acor-
dul de concesiune.

Concret, Chevron, al doilea mare
grup petrolier din SUA, poate înce-

pe, acum, lucrãrile de explorare,
urmând ca, dupã circa 2 ani de pros-

pecþiuni, sã decidã dacã de-
mareazã sau nu ºi lucrãrile de
exploatare, ne-a declarat Dan
Suciu, purtãtorul de cuvânt al
Guvernului.

Alexandru Pãtruþi ,
preºedintele ANRM, a decla-
rat, recent, cã susþine exploata-
rea gazelor de ºist, în pofida
controverselor. Totodatã,
preºedintele Traian Bãsescu a
discutat, în Parlament, despre
potenþialul economic al ex-
ploatãrii gazelor de ºist.

Pentru începerea efectivã a
lucrãrilor, dupã etapa “explorare”,
americanii de la Chevron vor mai
avea nevoie de aviz de construcþie ºi
de mediu de la autoritãþile române,
ne-a lãmurit domnul Suciu.

VIVIANI MIRICÃ
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PCC SE: Guvernul
pregãteºte o
ordonanþã ilegalã
PCC SE considerã cã proiectul de ordo-

nanþã de urgenþã pregãtit de Ministerul

Economiei, care prevede realizarea, de

drept, a conversiei creanþei AVAS în

acþiuni, fãrã solicitarea acordului acþio-

narilor, vine în contradicþie cu legile lo-

cale ºi cele europene.

Reprezentanþii companiei au transmis

Guvernului urmãtoarea poziþie:

“1. Fapte introductive
Proiectul de ordonanþã de urgenþã a

Guvernului a fost publicat pe site-ul Mi-

nisterului Economiei pe data de

09.03.2012 ºi introduce noi prevederi

în Legea nr. 137/2002 privind accele-

rarea privatizãrii în cadrul capitolului

referitor la mãsurile speciale care pot fi

adoptate în ceea ce priveºte companii-

le de stat care se aflã în curs de privati-

zare.

Conform legii privatizãrii, una dintre

mãsurile care pot fi adoptate cu privire

la firmele aflate în curs de privatizare

este conversia în acþiuni a creanþelor

deþinute de AVAS împotriva firmelor

respective.

Proiectul de ordonanþã de urgenþã pre-

zintã detalii suplimentare cu privire la

modalitatea în care s-ar putea realiza o

asemenea conversie. Mai precis, Pro-

iectul de Ordonanþã de Urgenþã pre-

vede cã transformarea datoriilor în acþiuni

nu necesitã aprobarea Adunãrii Gene-

rale Extraordinare a acþionarilor, dar cã

transformarea se va realiza în baza le-

gii, în urma publicãrii în Monitorul Ofi-

cial a ordinului care va fi emis de cãtre

instituþia care va realiza privatizarea

(OPSPI sau Ministerul Economiei).

2. Nerespectarea legislaþiei
europene
Regimul introdus de Proiectul de

Ordonanþã de Urgenþã este un regim

de derogare de la prevederile Legii So-

cietãþilor Comerciale nr. 31/1990 ºi al

legii nr. 297/2004 cu privire la Piaþa

de Capital, care reglementeazã func-

þionarea societãþilor listate, ºi care

prevede cã orice conversie a datoriilor

în acþiuni trebuie aprobatã de cãtre

Adunarea Generalã Extraordinarã a

Acþionarilor.

(continuare în pagina 13)

Zaremba: “Niciun

investitor nu va

accepta ca statul sã

schimbe regulile în

timpul jocului”.

Conversia creanþei AVAS în acþiuni la combinatul
“Oltchim”, aprobatã de cãtre Comisia Europeanã, nu re-
zolvã situaþia combinatului, considerã Wojciech Zaremba,
reprezentantul PCC SE, acþionarul minoritar al “Oltchim”.
Domnia sa este de pãrere cã, dupã toate eforturile fãcute –
conversia creanþei, urgentarea privatizãrii -, statul ar putea
sã aibã surpriza ca nimeni sã nuvinã sã cumpere “Oltchim”.
Wojciech Zaremba ne-a spus cã PCC SE nu este intere-
sat sã ia combinatul, la orice preþ ºi în orice condiþii.
Domnia sa a explicat tãcerea sa din ultima perioadã prin

faptul cã statul a început, la presiunea FMI, sã facã refor-
mele pe care le cerea PCC SE de ani de zile.
“Rolul meu de «Robin Hood» s-a terminat, deoarece re-
zultatul a fost atins. Ce aº mai putea face? FMI a convins
România sã facã refomele necesare, se pare cã nu doar la
«Oltchim», ci ºi la alte companii. Sunt foarte bucuros, ca
potenþial investitor”, ne-a spus domnia sa.
Privatizarea combinatul chimic “Oltchim” (simbol OLT)
urmeazã sã aibã loc pe 31 mai.
În urma acordului semnat cu Fondul Monetar Internaþio-

nal, statul ºi-a asumat responabilitatea cã, pânã la
sfârºitul lunii aprilie, va vinde pachetul de 54,8% din ca-
pitalul combinatului vâlcean.
În acþionariatul combinatului vâlcean se mai regãsesc com-
pania “PCC SE”, care deþine 17,47% din acþiuni, ºi fondul
de investiþii “Carlson Ventures”, înregistrat în Marea Brita-
nie, cu14,02%din titluri, prin intermediulNachbarServices.
De ani de zile, “PCC SE” duce un rãzboi deschis cu mana-
gerul “Oltchim”, Constantin Roibu, pe fondul opiniilor di-
ferite cu privire la restructurarea ºi viitorul “Oltchim”.

PIATA DE CAPITAL

Prin vânzarea “Cupru Min” urmãrim menþinerea locurilor
de muncã ºi dezvoltarea companiei

(Interviu cu Lucian Bode, ministrul Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri)

n Cumpãrãtorul “Cupru
Min” este obligat la
investiþii de mediu de
17 milioane euro

Reporter: ªeful OPSPI a fãcut
declaraþii potrivit cãrora cumpãrãto-
rul “Cupru Min” nu are nicio obliga-
þie faþã de compania preluatã. Este
adevãrat acest lucru?

Lucian Bode: Nici nu încape vor-
bã. Obligaþiile de mediu îi revin
cumpãrãtorului. Acestea se ridicã la
aproximativ 17 milioane de euro, în
condiþiile în care aceste lucrãri vor fi

executate în viitorul imediat. Dacã
ajungeam sã închidem societatea ºi
sã reluãm întreaga procedurã, obli-
gaþiile de mediu se ridicau la 92 mi-
lioane de euro. Discuþiile cu colegii
de la ministerul mediului sunt cât se
poate de clare cu privire la obligaþiile
de mediu care trebuie îndeplinite la
“Cupru Min”, am ºi o notã în acest
sens. Repet, obligaþiile de mediu re-
vin cumpãrãtorului.

Reporter: Pe lângã obligaþiile de
mediu, investitorul va mai fi obligat
sã facã ºi alte investiþii? Vor exista
clauze contractuale în acest sens?

Lucian Bode: Noi ne desfãºurãm
activitatea dupã acte normative. Vor-
bim de legislaþia româneascã ºi de de-
cizia CE. În rãspunsul CE cãtre
AVAS, la o tentativã anterioarã de
privatizare, este scris ce trebuie sã
conþinã ºi ce nu trebuie sã conþinã ca-
ietul de sarcini pentru privatizarea
“Cupru Min”. Printre prevederile CE
se menþioneazã, citez: ”Pentru evita-
rea elementelor de ajutor de stat, sta-
tul trebuie sã vândã acþiunile pe care
le deþine la companie în cadrul unei
licitaþii necondiþionate, deschise ºi
transparente celui care prezintã oferta

cea mai mare. Nu trebuie ataºate pro-
cesului condiþii care pot reduce preþul
ºi care nu sunt acceptabile unui ope-
rator economic”. Dupã ce au fost in-
troduse acest gen de cerinþe, procesul
de privatizare a fost suspendat.

Reporter: Tot nu am înþeles dacã
noul proprietar al Cupru Min va fi
obligat sã investeascã în aceastã
companie…

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Citiþi, în pagina 11,
“Istoria privatizãrii «Cupru Min»”

Tom Holst, managerul

Chevron în România


