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Proteste violente la
Frankfurt

Un protest violent anti-capitalism
a avut loc sâmbãtã, în Frankfurt
(Germania), cel puþin 200 de persoa-
ne fiind reþinute de Poliþie în urma
confruntãrilor dintre manifestanþi ºi
forþele de ordine. Violenþele au iz-
bucnit dupã ce protestatarii au de-
monstrat în faþa sediului Bãncii Cen-
trale Europene, cerând renunþarea la
capitalism ºi la dominaþia bãncilor.

Europa cere
suplimentarea rapidã a
resurselor FMI

Miniºtrii europeni de Finanþe au
cerut o decizie promptã în privinþa
suplimentãrii resurselor FMI pentru
combaterea crizei, dupã ce vineri au
convenit sã creascã cu 200 de miliar-
de euro fondul de urgenþã al zonei
euro destinat statelor cu probleme de
finanþare, potrivit Wall Street
Journal, informeazã Mediafax.

Dupã douã zile de discuþii asupra
mãsurilor anticrizã, miniºtrii de Fi-
nanþe din cele 27 de state membre ºi
guvernatorii de bãnci centrale au
afirmat cã, în pofida semnelor de sta-
bilitate ºi reducere a tensiunilor pe
pieþele financiare, nu trebuie sã
aparã o stare de relaxare.

Ministrul danez al Economiei,
Margrethe Vestager, care a gãzduit
reuniunea, a declarat cã este crucialã
ajungerea la un acord pentru majora-
rea resurselor FMI.

Revenirea Portugaliei
pe pieþe depinde de
îndeplinirea þintelor

Revenirea Portugaliei pe piaþa
obligaþiunilor depinde de capacita-
tea þãrii de a-ºi îndeplini þintele pre-
vãzute în programul de sprijin extern
ºi de percepþia pieþelor, considerã vi-
cepreºedintele Bãncii Centrale Eu-
ropene, Vitor Constancio. (V.R.)
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Euro a urcat cu 3% în primul
trimestru

Euro a câºtigat teren faþã de dolar
în trimestrul întâi din anul curent,
consemnând cea mai importantã
apreciere din ultimul an. Investitorii
sunt mai optimiºti în privinþa viitoru-
lui uniunii monetare, dupã ce, vineri,
miniºtrii de Fi-
nanþe din regiu-
ne au decis ma-
jorarea capaci-
tãþii de finanþare a fondurilor de sal-
vare.

Vineri, euro a urcat cu 0,3% la
New York, încheind luna martie cu
un curs de 1,3344 dolari. În primele
trei luni ale anului curent, moneda
unicã s-a apreciat cu 3%, iar la data
de 27 martie atingea 1,3386 dolari,
cel mai ridicat nivel din 29 februarie
pânã la momentul respectiv.

În opinia analiºtilor, confirmarea
majorãrii capacitãþii de finanþare a
fondurilor de salvare a zonei euro
susþine moneda unicã, iar aceasta va
continua sã se aprecieze. Specialiºtii

estimeazã cã, în perioada urmãtoare,
euro va fi cotat, probabil, în interva-
lul 1,3275 – 1,34 dolari.

La data de 30 martie, miniºtrii Fi-
nanþelor din zona euro au decis, în
reuniunea de la Copenhaga (Dane-
marca), sã majoreze capacitatea de
sprijinire a þãrilor cu probleme finan-
ciare de la 500 de miliarde euro la
700 de miliarde euro, începând cu
luna iulie 2012. Fondurile includ
500 de miliarde euro reprezentând
resursele Mecanismului European
de Stabilitate (ESM) ºi 200 de mi-
liarde euro, bani angajaþi în cadrul
actualelor programe de asistenþã fi-
nanciarã pentru Grecia, Portugalia ºi
Irlanda, prin Facilitatea Europeanã
de Stabilitate Financiarã (EFSF).
ESM va fi singurul instrument prin-
cipal de finanþare a noilor programe
începând cu luna iulie, iar EFSF
rãmâne activ pentru finanþarea pro-
gramelor lansate înaintea acestei
date. (ALINA VASIESCU)

Guvernul Ungureanu este decis sã
accelereze eficientizarea economiei
Interviu cu Lucian Bode, ministrul Economiei, Comerþului ºi Mediului de Afaceri

Reporter: Guvernul ºi-a propus
sã privatizeze “Oltchim” pânã la fi-
nalul lunii mai. Consideraþi cã aceas-
tã privatizare va fi o reuºitã?

Lucian Bode: Nu putem vorbi de
o reuºitã în ceea ce priveºte privati-
zarea “Oltchim” pânã nu soluþio-
nãm, în primul ºi-n primul rând,
problema “Arpechim”. De aseme-
nea, trebuie sã punem în aplicare
decizia Comisiei Europene cu pri-
vire la acceptarea transformãrii în
acþiuni a datoriei pe care societatea
o avea cãtre AVAS. Dar, dacã nu
reuºim sã încadrãm pe verticalã
“Arpechim”, lângã “Oltchim”, ºan-
sele de vânzare a acesteia din urmã
sunt foarte mici.

Reporter: Adicã intenþionaþi sã le
vindeþi la pachet…

Lucian Bode: Nu pot fi vândute
la pachet, pentru cã “Oltchimul” îl
vindem noi, iar “Arpechimul” - “OMV
Petrom”. Pot sã fie, însã, achiziþio-

nate la pachet. În acest sens, noi am
dat anunþul consultându-ne cu
“OMV Petrom”. Ei sunt cooperanþi,
din acest punct de vedere, au ºi anu-
mite cerinþe, ceea ce este normal, dar
am spus foarte clar cã potenþialul in-
vestitor de la “Oltchim” trebuie sã
aibã acces la “Arpechim”, sã-ºi facã
propria evaluare, cu acordul proprie-
tarului. Eu cred cã în aceastã perioa-
dã de 30 de zile cât dureazã depune-
rea ofertei neangajante, potenþialul
cumpãrãtor de la “Oltchim” a intrat

în dialog cu proprietarul de la “Arpe-
chim” ºi vor avea un rãspuns. Sunt
obligaþii de mediu pe care le invocã
cei de la “Petrom” - nu vreau sã co-
mentez dacã sunt justificate, trebuie
analizate foarte serios, pentru cã sunt
chestiuni pe care ei le ridicã în per-
spectiva în care doresc sã vândã
“Arpechim” cãtre noul proprietar de
la “Oltchim”. Nu aº vrea sã mã pro-
nunþ asupra procesului, dacã se va fi-
naliza cu succes sau dacã vom avea
nevoie de un nou termen, pânã nu

vom avea o analizã clarã, dupã cele
30 de zile.

Reporter: Avem informaþii potri-
vit cãrora “Gazprom” ar fi una dintre
companiile interesate de “Arpechim”.
Puteþi sã confirmaþi acest lucru?

Lucian Bode: Sunt corporaþii
mari interesate de aceste societãþi,
vorbim de companii mari, cu poten-
þial, care au legãturã cu Federaþia
Rusã.

Reporter: Credeþi cã va fi adoptat
acel proiect de ordonanþã care preve-

de conversia de drept a datoriilor în
acþiuni, având în vedere cã a fost
contestat, din cauzã cã ar încãlca le-
gea?

Lucian Bode: În Guvern, în ceea
ce priveºte “Oltchim”, eu nu am fost
decât cu o notã de informare în care
am prezentat strategia ºi calendarul
privatizãrii companiei. Sigur cã
dacã este necesarã o reglementare
prin act normativ, o s-o facem, în te-
mei legal.

Reporter: Va mai fi listat, în acest
an, pachetul de 9,8% din acþiunile
deþinute la “Petrom”?

Lucian Bode: Deocamdatã, în
data de 6 aprilie expirã contractul pe
care l-am avut cu intermediarul pen-
tru “Petrom” - “Renaissance” - dupã
care vom discuta din nou despre re-
luarea listãrii celor 9,84% din pache-
tul deþinut la “Petrom”. Pânã la urmã
este o decizie a Guvernului.

Reporter: Recent, reprezentanþii
“Hidrosind” ne-au spus cã, potrivit
unei prevederi din caietul de sarcini
întocmit pentru managementul pri-
vat, statul ar intenþiona sã vândã pes-
te 50% din “Hidroelectrica”. Ce ne
puteþi spune despe acest lucru?

Lucian Bode: La “Hidroelectri-
ca” vom lista 10% din acþiuni prin
ofertã publicã primarã ºi banii obþi-
nuþi vor fi utilizaþi pentru finanþarea
programului investiþional.

EMILIA OLESCU
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CNVM face un pas important
pentru desfiinþarea Rasdaq
l Lorand Kralik, CNVM: Am fost “somaþi” de Comisia Europeanã sã
rezolvãm situaþia “Rasdaq”

Þ
ara noastrã a primit un im-
puls din partea Comisiei
Europene sã rezolve cât mai
rapid problema „Ras-

daq”, prin interpretarea datã de
Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene, care spune cã Ra-
sdaq nu este piaþã reglementa-
tã, conform directivelor UE.

„Am fost somaþi de CE sã re-
zolvãm situaþia Rasdaq”, a de-
clarat, vineri, Lorand Kralik,
comisar CNVM, în cadrul unui
seminar dedicat investiþiilor în
România, organizat la Budape-
sta, de Asociaþia de Afaceri
Ungare în România.

Domnia sa a precizat cã 80 de fir-
me de pe Rasdaq îndeplinesc, în pre-
zent, condiþiile pentru piaþa regle-
mentatã BVB, respectiv sã funcþio-

neze de minim 3 ani, sã aibã o capita-
lizare de minimum un milion de euro
ºi un free-float de minim 25%.

Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare a lansat, joi, în dezbatere
un proiect de instrucþiune în vederea
restructurãrii pieþei Rasdaq.

Astfel, în termen de zece zile, de la
intrarea în vigoare a instrucþiunii
CNVM, toate acþiunile tranzacþiona-

te pe piaþa Rasdaq vor fi mutate
pe sistemul alternativ de tran-
zacþionare ATS, fãrã a fi nece-
sar consimþãmântul acþionari-
lor.

Acþiunile vor fi suspendate
de la tranzacþionare cu trei zile
înainte de a fi mutate pe ATS.

Domnul Kralik a menþionat
cã cele 80 de societãþi care se
calificã pentru BVB vor trebui
sã convoace AGA ºi sã decidã
dacã vor sau nu sã treacã pe
BVB.

ADINA ARDELEANU
CRÃIÞA SIMIONESCU
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Lorand Kralik

Greva de la
combinatul
siderurgic
Galaþi
continuã
l Patronatul ºi salariaþii
“ArcelorMittal Tubular
Products” nu au ajuns
la o înþelegere

Greva generalã declanºatã de
salariaþii societãþii “Arcelor-
Mittal Tubular Products”,

situatã pe platforma combinatului si-
derurgic de la Galaþi, continuã ºi în
aceastã sãptãmânã. Cei 170 de sa-
lariaþi au anunþat, încã de joi (29
martie n.r.), când au întrerupt activi-
tatea, cã nu vor renunþa la proteste
decât atunci când revendicãrile lor
vor fi soluþionate. Muncitorii solicitã
salarii mai mari cu 200 de lei, sumã
aplicatã în mod egal pentru fiecare
dintre cei 170 de angajaþi, plus 50 de
lei la cuatumul fiecãreia dintre cele
douã prime anuale care în prezent
este de 400 de lei.

ANA FELEA
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