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Creditorii privaþi ai
Portugaliei, îngrijoraþi

Creditorii privaþi ai Portugaliei
sunt îngrijoraþi cã un acord pentru
reducerea datoriilor Greciei va
creºte probabilitatea ca ºi aceºtia sã
fie nevoiþi sã accepte pierderi din de-
þinerile de obligaþiuni portugheze.

Liderii europeni au declarat cã
acordul Greciei cu creditorii privaþi,
pentru reducerea cu 50% a datoriilor
printr-un schimb de obligaþiuni, va fi
unic ºi nu va fi aplicat altor state care
au probleme financiare. Dar, deþinã-
torii de obligaþiuni portugheze sunt
sceptici, iar randamentul titlurilor cu
scadenþa la zece ani a urcat, ieri, la
recordul de 15,78%.

Jozef Makuch, BCE:
Zona euro ar putea
intra în recesiune

Jozef Makuch, membru în Consi-
liul guvernatorilor Bãncii Centrale
Europene (BCE), a avertizat, ieri, cã
existã “o anumitã probabilitate” ca
zona euro sã intre din nou în recesiu-
ne în 2012. În opinia sa, guvernele
naþionale trebuie sã reducã deficitele
fiscale ºi sã îºi echilibreze bugetele.

PIB-ul Spaniei a
scãzut în ultimul
trimestru din 2011

Economia spaniolã, a patra din
zona euro, a scãzut cu 0,3% în ulti-
mul trimestru din 2011, faþã de tri-
mestrul anterior, însã a crescut cu
0,3% comparativ cu perioada simi-
larã din 2010, potrivit Institutului
Naþional de Statisticã

Pe întreg anul trecut, economia
Spaniei a crescut cu 0,7%. (V.R.)
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Tabãrã: Orientul Apropiat - o zonã propice
pentru dezvoltarea noastrã economicã

Orientul Apropiat reprezintã
o zonã propice pentru dez-
voltarea noastrã economi-

cã, este de pãrere Valeriu Tabãrã,
ministrul agriculturii ºi dezvoltãrii
rurale, care ne-a declarat, într-un in-
terviu, cã are în vedere aceastã re-
giune pentru extinderea exportului
de produse agricole. Domnia sa ne-a
precizat cã baza pentru exportul þãrii
noastre de mãrfuri agricole ºi ali-
mentare o constituie, în continuare,
Uniunea Europeanã: “Este clar cã,
în primul rând, baza este Uniunea
Europeanã. Avem o tendinþã de ex-
port spre Rusia, unde putem exporta
carne de porc, carne de pasãre, o va-
rietate de fructe ºi legume. Mai este
ºi China. O zonã foarte bunã pentru
dezvoltarea economicã este Orien-
tul Apropiat. Dorim o amplificare
pe UE, pentru produse finite ºi semi-
finite. De ce sã ne limitãm doar la vi-
nuri, pe pieþele de peste ocean? Se
aºteaptã, de pildã, prezenþa caºcavalu-
lui nostru, a produselor de lapte de
ovinã, pe piaþa canadianã ºi america-
nã. Avem o rezervã excepþionalã pe
produsele tradiþionale ºi ecologice.

Am fost acuzat cã nu vreau agricultu-
rã bio. Cele mai spectaculoase
creºteri, de când sunt ministru, au fost
înregistrate pe agricultura ecologicã”.

Oficialul a subliniat cã diversifi-
carea prezenþei pe pieþele externe re-
prezintã unul dintre obiectivele prin-
cipale pe care ministerul de resort le
are în vedere pentru anul în curs.
Alte obiective sunt realizarea pro-
ducþiei în aºa fel încât sã fim prezenþi
pe piaþa internaþionalã, mãrirea ca-

pacitãþii de prelucrare a materiei pri-
me în România, absorbþia de fonduri
europene ºi perfecþionarea unor ele-
mente de prezenþã a þãrii noastre ºi
de susþinere a prezenþei produselor
româneºti.

Valeriu Tabãrã considerã cã agri-
cultura noastrã va avea, în acest an,
un nivel normal: “Nici nu va urca
semnificativ faþã de 2011, dar nici nu
va scãdea”. În acest sens, domnia sa
ne-a declarat: “Þinta noastrã este sã
obþinem ºi producþie ºi calitate, adicã
certitudine pentru fermieri ºi pentru
þarã cã pot sã-ºi echilibreze balanþa
comercialã, sã nu mai fim importatori.
Este o ruºine cã România importã
carne ºi lapte. Nu îi acuz pe predece-
sorii mei cã au intrat într-un joc. Eu,
însã, nu am de gând sã intru în el ºi
îmi menþin punctul de vedere pe care
l-am avut ºi acum 20 de ani: România
are, din punct de vedere agricol,
80-100 de milioane de consumatori”.

EMILIA OLESCU
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BCR, datã în judecatã pentru
nereguli în ringul bursier
l Reclamantul cere daune de 139.000 de euro

B
anca Comercialã Românã
a fost chematã în judecatã
de cãtre compania “Mun-
tenia Imobiliare Develop-

ment”, care o acuzã de nereguli în
operaþiunile de pe piaþa bursierã.

Alãturi de BCR, pârâte sunt ºi
acþionarul sãu majoritar, “Erste
Group Bank”, ºi Bursa de Valori
Bucureºti.

BVB este acuzatã cã nu a suprave-

gheat temeinic activitatea bãncii, în
calitate de furnizor de lichiditate
pentru produsele structurate emise
de “Erste”.

Ziarul BURSA a scris, în premie-
rã, în luna octombrie, cã unii investi-
tori aveau dubii cã BCR îºi respectã
obligaþiile de furinizor de lichiditate
pentru certificatele turbo (n.r. certifi-
cate cu ”levier”- un factor de ampli-
ficare al variaþiei).

Ciprian Copariu, director general
CNVM, ne-a spus cã mai mulþi inves-
titori au sesizat Comisia Naþionalã a
Valorilor Mobiliare cu privire la pro-
blemele care au apãrut în legãturã cu
structuratele, inclusiv pe data de 5
august 2011 (n.r. la care se face refe-
rire în procesul intentat).

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 15)

Situaþia din Grecia aduce
scãderi pe piaþa petrolului
l Angela Merkel semnaleazã amânarea acordului
privind al doilea pachet de sprijin destinat Greciei

Preþul petrolului brut a scãzut ieri,
pentru a doua zi consecutiv, la burse-
le internaþionale de profil, în condi-
þiile în care Grecia a avertizat cã nu
va accepta o supraveghere din partea
zonei euro, în schimbul noului pa-
chet de asistenþã financiarã. Dumini-
cã, ministrul elen al Finanþelor,
Evangelos Veni-
zelos, a respins
ideea numirii unui
comisar european
care sã supravegheze implementarea
regulilor bugetare în þara sa, aducând
ca argument “demnitatea naþionalã”.

O influenþã negativã asupra cotaþiei
þiþeiului a avut-o ºi anunþul privind
stagnarea cheltuielilor de consum în
SUA, în decembrie anul trecut.

Preþul petrolului cu livrare în mar-
tie a scãzut cu 96 de cenþi (1%) la ora
10.13, la New York Mercantile
Exchange, ajungând la 98,60 dolari/
baril. Luna aceasta, cotaþia petrolu-
lui a pierdut circa 0,2% pe piaþa din
SUA.

Preþul petrolului Brent cu livrare
în martie a coborât cu 46 de cenþi
(0,4%), la 111 dolari/baril la ICE Fu-
tures Europe din Londra.

Menþionãm cã ieri, la Bruxelles,
se desfãºura summit-ul liderilor UE
pe marginea tratatului privind meca-
nismul permanent de crizã al zonei

euro ºi a introdu-
cerii unor reguli
de echilibrare bu-
getarã în legisla-

þiile naþionale. Însã, atenþia liderilor
UE a fost îndreptatã ºi cãtre proble-
ma nerezolvatã a Greciei. Autoritãþi-
le elene sunt criticate pentru cã nu re-
dreseazã economia slabã a þãrii ºi
pentru cã au respins ideea suprave-
gherii implementãrii regulilor buge-
tare de cãtre un comisar european.

Cancelarul german, Angela Mer-
kel, a afirmat, însã, cã noul acord de
sprijin destinat Greciei nu va fi luat
în discuþie. (A.V.)

(continuare în pagina 11)

INTERNATIONAL

Rapoartele de tranzacþionare ale BVB ºi

Rasdaq nu vor mai fi publicate, zilnic, în ediþia

tipãritã a ziarului BURSA, din cauza prelungirii

programului de tranzacþionare al BVB, dincolo

de ora închiderii ediþiei.

Veþi putea gãsi aceste rapoarte (mult mai

devreme decât apãreau în ediþia tipãritã) pe

site-ul www.bursa.ro.

ACÞIUNILE “ANTICRIZÃ” ALE GUVERNELOR ÎMPING ECONOMIILE
ÎN SUBTERAN

Lecþia þãranilor chinezi pentru
“elitele” de la Davos

E
ra în 1978 ºi þãranii din satul
Xiogang lucrau pãmântul
pentru binele comun, dar, în
acelaºi timp, erau nevoiþi sã

cerºeascã pentru a nu muri de foame.
Astfel începe povestea neverosimilã a
miracolului economic din China, în
cadrul unei emisiuni a postului public
de radio din Statele Unite.

“Totul a pornit de la un document
secret ascuns în acoperiºul unei coli-
be de pãmânt”, a declarat Robert
Siegel, moderatorul emisiunii. Dar
ce secret teribil mai poate sã existe

pentru a schimba radical soarta unei
naþiuni cu o istorie multimilenarã?

Doi reporteri au plecat în China
pentru a-l întâlni pe Yen Jingchang,
unul dintre semnatarii documentu-
lui. Acesta le-a povestit cã atunci, la
puþin timp dupã moartea lui Mao, toatã
lumea încã muncea în ferma colecti-
vã pentru binele comun. Þãranii care
lucrau pãmântul nu puteau deþine in-
dividual nici mãcar un fir de pai.

CÃLIN RECHEA

(continuare în pagina 11)

VALIDAREA NOII CONDUCERI NU A FOST ANUNÞATÃ
CU PROMPTITUDINE

Bursa de Valori Bucureºti dã
un prost exemplu
Oficial, Bursa de Valori Bu-

cureºti are un nou consiliu
de administraþie, dupã ce,

ieri, Comisia Naþionalã a Valorilor
Mobiliare a validat administratorii
aleºi de acþionari pe 9 ianuarie, însã
nu toþi investitorii au avut acces si-
multan la aceastã informaþie.

Bursa de Valori Bucureºti, care, ca
emitent, ar trebui sã fie un exemplu de
transparenþã, nu s-a grãbit sã publice
un raport în acest sens. Ba chiar ºi-a

acordat tot timpul din lume, având în
vedere cã nu publicase nicio informa-
þie pânã la închiderea ºedinþei de tran-
zacþionare. CNVM a transmis un co-
municat de presã la ora 14.13, iar zia-
rul “BURSA” îºi informase cititorii,
“fãrã întârziere”, încã de la 13.19 des-
pre acest eveniment.

Potrivit legii pieþei de capital, un
emitent trebuie sã informeze publi-
cul ºi CNVM, fãrã întârziere, în le-
gãturã cu informaþiile privilegiate ce

îl privesc în mod direct.
Prin informaþie privilegiatã se înþele-

ge o informaþie de naturã precisã care
nua fost fãcutãpublicã (...) ºi care,dacã
ar fi transmisã public, ar putea avea un
impact semnificativ asupra preþului
acelor instrumente financiare, sau asu-
pra preþului instrumentelor financiare
derivate cu care se aflã în legãturã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Destituirea vechii conducerii a Bur-

sei de Valori Bucureºti se pare cã

are legãturã cu nerespectarea unor

obligaþii legale de cãtre furnizorul de

lichiditate BCR.

Mircea Botta, fostul vicepreºedinte

al Consiliului de Administraþie al

BVB, ne-a declarat: “Din pãcate

ex-directorul general al BVB (n.r.

Valentin Ionescu) nu a anunþat Con-

siliul despre potenþialul litigiu dato-

rat contractului de market-maker

încheiat cu grupul Erste - BCR, deºi

au existat, se pare, sesizãri ale inves-

titorilor privind nerespectarea con-

diþiilor de market-maker de cãtre

BCR”. Domnia sa a mai adãugat:

“Dacã este aºa, trebuie sã rãspundã

pentru orice daune sau prejudicii

aduse BVB ºi pieþei în general. Mai

mult, dacã este adevãrat, grupul

Erste - BCR, împreunã cu cei cu care

a acþionat concertat, trebuiau sã se

abþinã de la revocarea CA, chiar

dacã deþineau un procent satisfãcã-

tor în acel moment”.

Citiþi în pagina 4 întregul interviu

cu ministrul Valeriu Tabãrã.


