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GRAM AUR = 175,2405 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,6458 RON EURO = 4,3791 RON DOLAR = 3,3261 RON

Euro, aproape de maximul istoric
Moneda europeanã s-a

apropiat, ieri, de valoarea
record din acest an, Ban-

ca Naþionalã a României (BNR)
afiºând un un curs de referinþã de
4,3791 lei/euro, în scã-
dere cu 0,01 bani faþã
de ºedinþa precedentã.
Euro a atins nivelul ma-
xim pe 19 martie, când
s-a situat la 4,3794
lei/euro.

“Cursul leu/euro a
deschis ºedinþa valutarã
de astãzi (n.r. ieri) la
4,3770-4,3790 lei, dupã
care a urcat rapid la
4,3890 lei/titlu, acesta
fiind maximul zilei”,
ne-au declarat surse din
piaþã.

Volumele de tranzacþionare din
primele douã zile ale acestei sãp-
tãmâni au fost mari, peste media ul-
timei luni, existând interes din par-
tea jucãtorilor strãini, potrivit surse-
lor menþionate.

Nu este exclusã posibilitatea ca
Banca Centralã sã fi intervenit în

piaþã ca sã susþinã leul, potrivit sur-
selor din piaþã, care ne-au precizat:
“Dupã cum s-a miºcat astãzi (n.r.
ieri) cursul este posibil ca BNR sã fi
intervenit ca sã pãstreze cursul la un

nivel cât mai redus”.
Evoluþia leului s-a înscris în linie

cu cea a monedelor emergente, care
s-au depreciat faþã de euro.

Dolarul american a pierdut te-
ren, ieri, în faþa leului. Banca Cen-
tralã a anunþat o ratã oficialã de
3,3261 lei/dolar, în scãdere cu 0,46

lei faþã de ºedinþa precedentã. În
schimb, francul elveþian s-a apre-
ciat în raport cu moneda naþionalã,
situându-se la nivelul de 3,6458
lei/franc, în creºtere cu 0,15 bani

comparativ cu ºedinþa
anterioarã.

Moneda europeanã a
crescut, de la începutul
anului ºi pânã în pre-
zent, faþã de leu cu
1,32%, în timp ce dola-
rul american a câºtigat
0,15%. Francul elveþian
s-a apreciat faþã de mo-
neda naþionalã cu
2,82%.

Dobânzile de pe pia-
þa interbancarã au înre-
gistrat, ieri, o creºtere
de 2,13 puncte procen-

tuale, ca urmare a faptului cã a înce-
put o nouã perioadã de constituire a
rezervelor minime obligatorii ceru-
te de BNR, potrivit unui raport al
ING Bank.

ELENA VOINEA
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Perlele Fondului Proprietatea,
prezentate strãinilor

Investitorii strãini au venit în
România sã vadã, la faþa locului,
ce are în portofoliu Fondul Pro-

prietatea, mai ales cã, la începutul
lunii, acþionarii sãi au cerut urgenta-
rea lichidãrii participaþiilor.

Franklin Templeton a organizat,
luni ºi marþi, “Spring 2012 Analyst
and Investor Day”, ºi i-a dus pe strãini
la Complexul Energetic Craiova,
la Porþile de Fier (Hi-
droelectrica), ºi la Nu-
clearelectrica.

Strãinilor le-au fost
prezentate ºi companiile OMV Pe-
trom, Romgaz, Enel Distribuþie
Muntenia, GDF Suez Energy ºi
Transgaz.

Un participant a punctat cã impor-
tant este cã faptul cã au venit la eve-
niment ºi investitorii care nu au in-
trat încã în þara noastrã.

Compania de investiþii americanã
“Prince Street”, specializatã pe pie-
þele de frontierã ºi emergente, s-ar fi
interesat dacã meritã sã investeascã
în þara noastrã.

Fondurile Prince Street ale lui Da-
vid Halpert au active de aproximativ
400 de milioane de dolari.

În salã s-au mai aflat ºi reprezen-
tanþii fondurilor Firebird, care au
deja portofolii pe România.

Ideea organizatorilor a fost sã mai
atragã investitori la Fondul Proprie-
tatea, potrivit unui investitor.

Strãinii au venit cu întrebãri preci-
se, dorind sã afle stadiul
programului de listãri al
statului.

Voci din salã ne-au
relatat cã nu toate rãspunsurile ºi
prezentãrile au fost satisfãcãtoare.
Au existat comentarii printre parti-
cipanþi referitoare la faptul cã so-
cietãþile nelistate ar avea nevoie de
mai multã iscusinþã în interacþiu-
nea cu investitorii ºi nu le-ar fi de
prisos organizarea unor departa-
mente profesionale de relaþii cu in-
vestitorii.

ADINA ARDELEANU
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UNGURII PE ÞEAVA RUªILOR

Rãmânem fideli unei
afaceri infidele – Nabucco
l Se încinge bãtãlia pentru gazele din zãcãmântul azer Shah Deniz II

P
roiectul gazoductului Na-
bucco pare sã fi primit, ieri,
o loviturã de graþie din par-
tea Ungariei. Agenþia de

presã Bloomberg a anunþat cã pre-
mierul ungar Viktor Orban a decla-
rat cã MOL se retrage din proiectul
Nabucco: “Nu sunt expert, nu cu-
nosc detaliile, dar am vãzut cã ºi
compania ungarã MOL pãrãseºte
proiectul. Nabucco este în pericol”.
Reprezentanþii MOL nu au confir-
mat ºi nici nu au negat informaþia
transmisã de premier, menþionând cã
existã multe incertitudini greu de
ignorat în jurul Nabucco.

Reprezentanþii consorþiului Na-
bucco (OMV Austria, Transgaz

România, MOL Ungaria, Bulgargaz
Bulgaria, Botas Turcia ºi RWE Ger-
mania) au anunþat: “Proiectul gazo-
ductului Nabucco se bazeazã pe un
tratat semnat ºi ratificat de þãrile de
tranzit, inclusiv Ungaria. Tratatul in-
terguvernamental creeazã un cadru
legal unic ºi solid pentru finanþatori,
producãtori ºi clienþi. Acþionarul
Nabucco din Ungaria este FGSZ, o
subsidiarã a MOL, ºi nu am avut ni-
ciun semn cã acesta s-ar schimba”.

Ei au subliniat cã proiectul progre-
seazã rapid ºi cã Acordurile de Sprijin
al Nabucco au fost semnate de cãtre
toate þãrile de tranzit în iunie 2011, fi-
nalizând, în acest fel, cadrul legal
pentru gazoduct. În Ungaria au fost

acordate trei din cele patru permise de
mediu. În ultimele câteva luni, Na-
bucco a primit un statut de proiect na-
þional în Bulgaria ºi Turcia.

Partea de proiectare a rutei între-
gului gazoduct este finalizatã în pro-
porþie de 80%. Compania germanã
Bayerngas negociazã, în prezent, cu
consorþiul Nabucco pentru a deveni
al ºaptelea acþionar. Pe 1 octombrie
2011, Nabucco Gas Pipeline Inter-
national GmbH a trimis o propunere
competitivã consorþiului Shah Deniz
II pentru transportul gazului din
Azerbaidjan.

ALINA TOMA VEREHA
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A ÎNCEPUT NUMÃRÃTOAREA INVERSÃ

Dobânzile dubleazã datoria
“Oltchim” cãtre AVAS
l ªase luni pentru majorarea combinatului
vâlcean l Constantin Roibu nu a fost revocat

Creanþa “Oltchim” cãtre
AVAS va cup r i nde º i
dobânzile aferente perioa-

dei 2007-2011, dupã ce acþionarii
“Oltchim” (simbol OLT) au apro-
bat, ieri, convenþia de drept privat în
acest sens încheiatã la 22 decembrie
2011, între cele douã pãrþi.

Aprobarea convenþiei depinde de
încheierea unui act adiþional la aceas-
ta care sã prevadã
dobânda calculatã
pentru perioada
scursã dupã 1 ianua-
rie 2012, precum ºi
o condiþie rezoluto-
rie conform cãreia
actul se va desfiinþa
dacã în termen de
ºase luni de la publi-
carea hotãrârii
AGEA nu se finali-
zeazã conversia da-
toriei “Oltchim” în
acþiuni.

Dobânzile calculate pânã la 23
aprilie 2012, ce ar trebui incluse în
valoarea creanþei AVAS, însumeazã
553,77 milioane lei. Acestea se ada-
ugã datoriei de 538,33 milioane lei,
ce va fi convertitã în acþiuni, în ca-
drul procedurii de majorare de capi-
tal al combinatului.

Comisia Europeanã a aprobat, pe
7 martie, dupã aproape patru ani de
investigaþii, conversia în acþiuni a
datoriilor combinatului chimic
“Oltchim” cãtre AVAS (n.r. Autori-

tatea pentru Valorificarea Activelor
Statului).

Acþionarul minoritar PCC SE,
cunoscut pentru rãzboiul deschis
cu managementul “Oltchim”, a
propus prezentarea unui raport pri-
vind stadiul negocierilor dintre
“Oltchim” ºi AVAS, în conformita-
te cu hotãrârile acþionarilor din 30
august 2011.

Conducerea so-
cietãþii a rãspuns cã
dobânzile au fost
calculate conform
algoritmului comu-
nicat de experþii eu-
ropeni.

În ºedinþa din au-
gust anul trecut, ac-
þionarii OLT au
aprobat, de princi-
piu, încheierea unei
convenþii cu Autori-
tatea pentru Valorifi-
carea Activelor Sta-

tului, prin care societatea accepta
aplicarea unei dobânzi la creanþa
AVAS, în perioada 1 ianuarie 2007 ºi
pânã la data conversiei, în condiþiile
îndeplinirii cumulative a douã cerin-
þe prealabile, respectiv intrarea în vi-
goare a unui act normativ care sã
permitã încheierea unei astfel de
conversii ºi informarea prealabilã a
Comisiei Europene.

ADINA ARDELEANU
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EUI: Þãrile din sudul
zonei euro râmân
în recesiune

Þãrile din sudul zonei euro vor
rãmâne în recesiune în cea mai mare
parte din 2012, potrivit unui raport al
European University Institute
(EUI), care aratã cã aceasta este ur-
marea programelor drastice de con-
solidare a finanþelor publice. Rapor-
tul mai avertizeazã cã încã nu se poa-
te spune cu certitudine dacã poate fi
evitatã o nouã crizã de solvabilitate
în vreun stat din zona euro.

Olanda ºi Spania au vândut
obligaþiuni sub þinta
maximã avutã în vedere

Olanda a vândut, ieri, obligaþiuni
de 2 miliarde euro, cu maturitatea în
iulie 2014 ºi ianuarie 2037, în timp
ce þinta guvernului de la Haga era de
2,5 miliarde euro.

La rândul sãu, Spania a plasat titluri
de 1,9 miliarde euro, în timp ce þinta
maximã a fost de 2 miliarde euro.

Ungaria menþine
dobânda cheie la 7%

Banca Naþionalã a Ungariei a de-
cis, ieri, sã menþinã dobânda de refe-
rinþã la nivelul de 7% - cel mai ridi-
cat din Uniunea Europeanã. Ungaria
a pãstrat dobânda pentru a patra lunã
consecutiv, decizia fiind conformã
aºteptãrilor analiºtilor.

Economia Greciei
va scãdea peste aºteptãri
în 2012

Economia Greciei va înregistra o
scãdere peste aºteptãri în acest an,
anunþã preºedintele bãncii centrale
elene, George Provopoulos.

Conform raportului lunar de poli-
ticã monetarã, banca estimeazã un
declin de 5% al economiei elene
anul acesta, faþã de -4,5%, cât era
previziunea din martie.

Uniunea Europeanã anticipeazã
scãderea cu 4,75% a economiei Gre-
ciei, anul acesta.

S&P: Bãncile franceze
nu vor fi afectate de
declinul pieþei imobiliare

Agenþia de evaluare financiarã
Standard & Poor’s (S&P) estimeazã
cã solvabilitatea bãncilor franceze nu
va fi afectatã de potenþialul declin de
15% anticipat pentru preþurile pro-
prietãþilor rezidenþiale în 2012-2013.

Deºi împrumuturile imobiliare
sunt vitale pentru bãncile franceze,
S&P crede cã aceste instituþii pot
face faþã unei corecþii moderate a
pieþei imobiliare interne.

Schauble: Pactul bugetar
va fi ratificat, indiferent
de cine va fi preºedintele
Franþei

Pactul bugetar european va fi rati-
ficat de toate þãrile participante, indi-
ferent de cine va fi viitorul preºedin-
te al Franþei, a declarat, ieri, minis-
trul german de Finanþe, Wolfgang
Schauble, care ºi-a reiterat opoziþia
faþã de euroobligaþiunile susþinute de
Francois Hollande, transmite AFP,
conform Mediafax.

Hollande, candidat socialist în
alegerile prezidenþiale din Franþa ºi
favorit în cel de-al doilea tur de scru-
tin de pe 6 mai, în care se va confrun-
ta cu Nicolas Sarkozy, a avertizat cã
se va opune prin veto pactului buge-
tar dacã nu va fi completat cu mãsuri
de susþinere a creºterii economice.

V.R.
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Întreprinzãtorii din Sardinia
au alternativã la euro
l Euro poate fi înlocuit în tranzacþiile locale cu o monedã bazatã pe troc

Ofirmã de consultanþã din Sar-
dinia, Italia, îndeamnã între-
prinzãtorii locali sã susþinã

utilizarea Sardex, o nouã monedã vir-
tualã, bazatã pe troc, care îi poate aju-
ta sã facã faþã provocãrilor financiare
generate de criza din Europa.

În condiþiile în care existã o crizã
de lichiditãþi, moneda virtualã le per-
mite companiilor sã cumpere ºi sã
vândã fãrã sã cheltuiascã vreun euro,
potrivit asosciaþiei Sardex, care aratã
cã tranzacþiile pot fi fãcute prin acest
sistem ce poate funcþiona alãturi de
cel tradiþional.

Spre exemplu, în cazul în care
proprietarul unui restaurant nu are
suficienþi bani în numerar pentru
achiziþii, brokerii îi contacteazã pe
ceilalþi membri ai asociaþiei Sardex,
ca sã-i vinã acestuia în ajutor. Astfel,
proprietarul restaurantului obþine un
numãr de sardex, oferind la schimb
mâncare. El poate cheltui apoi “cre-
ditele sardex” pe servicii de publici-
tate, consultanþã sau asistenþã tehni-
cã din partea companiilor afiliate
Sardex.net.

“Am vãzut ce s-a întâmplat dupã
colapsul Lehman Brothers în SUAºi

am pregãtit un rãspuns adecvat, doar
cã la scarã localã”, a declarat co-fon-
datorul platformei business-to-busi-
ness Sardex.net, Gabriele Littera.
Sardex.net este prima ºi cea mai
mare platformã business-to-busi-
ness din Sardinia.

Asociaþia Sardex a luat fiinþã în
Sardinia, în 2009, iar în prezent sunt
antrenate în aceastã afacere circa
500 de persoane. În 2009, cifra de
afaceri a asociaþiei s-a ridicat la
300.000 de credite (1 credit=1 euro),
iar la începutul acestui an a ajuns la
1,7 milioane de credite. (V. R.)

Constantin Roibu,

director general “Oltchim”

Zvonuri: “Carrefour”
ar putea pleca din România

Retailerul francez “Carrefour” ar
putea sã se retragã de pe piaþa noas-
trã, potrivit Retaildetail.eu, care ci-
teazã un raport ING.
Sursa citatã precizeazã
cã lanþul de retail ar pu-
tea renunþa ºi la afaceri-
le din Argentina, Bel-
gia, Grecia, Italia, Ma-
laesia, Polonia, Taiwan
si Turcia. Anunþul ofi-
cial ar putea apãrea în
aceastã varã, motivul
exit-ului din þãrile amin-
tite fiind neîndeplinirea rezultatelor
estimate de actualul CEO al “Carre-
four”, Lars Olofsson.

Contactaþi de ziarul BURSA, re-

prezentanþii “Carrefour” Franþa nu
au dorit sã comenteze pe marginea
informaþiilor apãrute în presa inter-

naþionalã.
“Carrefour” deþine, pe

piaþa noastrã, peste 50 de
supermarketuri, 5 francize
ºi 25 de hypermarketuri.

În 2010, potrivit date-
lor publicate de Ministe-
rul Finanþelor Publice,
compania avea mai mult
de 7.000 de angajaþi,
înregistrând o cifrã de

afaceri de circa 3,9 miliarde lei ºi un
profit de peste 140 de milioane de lei.

ELENA VOINEA


