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Zona euro vrea sã
aprobe luni al doilea
pachet financiar
pentru Grecia

Miniºtrii de Finanþe din zona euro
vor sã aprobe, la data de 6 februarie,
al doilea pachet de ajutor financiar
pentru Grecia, de 130 miliarde de
euro, sperând cã astfel vor readuce
încrederea în finanþele publice ale
statelor din uniunea monetarã.

Un acord pentru Grecia va include
noi împrumuturi externe, pierderile
asumate de creditorii privaþi ºi refor-
mele pe care statul elen trebuie sã le
adopte.

S&P: Zona euro ar
trebui sã iasã din
recesiune în
semestrul al doilea

Zona euro ar trebui sã iasã treptat
din recesiune în a doua jumãtate a
anului, estimeazã agenþia de evalua-
re Standard & Poor’s (S&P).

“Credem cã balanþa continuã sã
încline spre o recesiune uºoarã ºi o
revenire lentã a creºterii, chiar dacã
riscurile pentru un scenariu mai pesi-
mist nu au dispãrut încã”, a declarat
Jean-Michel Six, economist ºef în
cadrul agenþiei.

Conform scenariului de bazã al
S&P, zona euro va înregistra o
creºtere zero în 2012, urmatã de un
avans de 1% în 2013.

Franþa a avândut
obligaþiuni de
8 miliarde euro

Franþa a reuºit, ieri, sã plaseze
bonduri cu scadenþã în 2018, 2020 ºi
2022, în valoare de 8 miliarde euro
(10,5 miliarde dolari), la randamente
în scãdere.

Franþa a acceptat un randament de
3,13% pentru obligaþiunile pe zece
ani, pe care le-a vândut în sumã de
5,7 miliarde euro, faþã de 3,29% la li-
citaþia similarã din ianuarie.

Plasarea cu succes a obligaþiunilor
a venit dupã ce, luna trecutã, Stan-
dard & Poor’s a retras ratingul de top
“AAA” atribuit Franþei.

Spania a plasat titluri
peste þinta maximã

Trezoreria Spaniei a plasat, ieri,
titluri de 4,56 miliarde euro, peste
þinta maximã stabilitã de guvernul de
la Madrid: 4,5 miliarde euro.

Randamentul la care au fost
vândute titlurile cu scadenþa în iulie
2015 a scãzut la 2,861%, de la
3,384% la licitaþia de luna trecutã.
Cererea pentru titlurile de stat a fost
de 1,63 ori mai mare decât oferta.

Pentru titlurile cu maturitatea în
2016, dobânda a fost de 3,455%, com-
parativ cu 4,021% la licitaþia din ia-
nuarie. Pentru aceste titluri, cererea a
fostde3,57orimaimaredecâtoferta.

Merkel: Euro a fãcut
Europa mai puternicã

“Euro a fãcut Europa mai puterni-
cã”, a declarat, ieri, cancelarul ger-
man Angela Merkel, dupã sosirea sa
în China, într-o vizitã destinatã în
special sã liniºteascã temerile lideri-
lor celei de-a doua economii mon-
diale în privinþa crizei din Europa,
transmite AFP, conform Agerpres.

“Competiþia internaþionalã a de-
venit mult mai durã în ultimii ani, iar
Europa trebuie sã se adapteze”, a
afirmat Angela Merkel, adãugând cã
este convinsã cã UE se aflã pe calea
cea bunã, cu reformele întreprinse.
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CRISTINA CHIRIAC, VICEPREªEDINTE
AVAS:

AVAS poate sã absoarbã
arieratele din economie

Autoritatea de Valorificare a Acti-
velor Statului (AVAS) se finanþeazã,
în prezent, din încasãrile provenite
din activitatea de post-privatizare ºi
din recuperãrile de creanþe. Vice-
preºedintele AVAS, doamna Cristina
Chiriac, ne-a declarat: “În ceea ce
priveºte portofoliul societãþilor rã-
mase de privatizat, la care statul este
acþionar, opinia mea este cã acestea
ar trebui valorificate pe o piaþã regle-
mentatã ( în special cele la care statul
este acþionar minoritar), într-un ritm
rapid, pentru a aduce un cash flow
pozitiv instituþiei. Revenind la
post-privatizare, vã pot spune cã,
pentru acest an, estimãm cã vom
încasa o sumã de aproximativ 37,5
milioane de euro, prin aplicarea pe-
nalitãþilor, ca urmare a nerealizãrii
obligaþiilor contractuale asumate de
cumpãrãtor. Suma aceasta se compune
în felul urmãtor: 56.775.662 lei,
27.915.741dolariºi3.214.923euro”.n
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Ce înseamnã
un “ziar de lux”

P
e când bãga zeci de milioa-
ne de euro în “Adevãrul”,
Dinu Patriciu a avut preten-
þia sã ne înveþe, pe noi, sã-

rãntocii, cum se fac bani din presã,
publicând, pe 7 ianuarie 2010, un ar-
ticol intitulat chiar aºa, „Presa face
bani”.

În timp ce noi trãgeam targa pe
uscat, Patriciu îºi dãdea întâlnire cu
echipa editorialã în Brazilia, pentru
un “brain storming”, ca sã configu-
reze dezvoltarea Holdingului ºi ne
spunea cã, în anul precedent, fãcuse
acelaºi lucru, în Munþii Albaºtri din
Australia, iar cu doi ani în urmã, în
Caraibe ( m-am învineþit de invidie –
noi o facem la mine în birou, zilnic).

M-a fript la inimã – “Ieftin dai,
ieftin porþi” – scria Patriciu, iar eu,
da, nu dau nici un ban în plus când
fac o ºedinþã, oamenii nu iau avionul
sã vinã, ci îºi iau câte un scaun, cã
n-am destule, ºi-l împing pe rotile
doi metri, pânã-n biroul meu, care-i
alãturi – un acvariu cu geamurile
spre redacþie, în care plutesc ca o ba-
lenã supravegheatã de toatã lumea.

ªi m-a mai fript la inimã o datã,
spunând cã el face “o fabricã de con-
þinut” – aoleu!, mã uit la ziariºtii mei,
fete drãguþe ºi bãieþi tineri, þi se face
pielea de gãinã, cum ar fi sã-i pun la
manete ºi butoane, click!, iese arti-

colul despre Farmache, click!, iese
cu Bãsescu, click!, Rekkers,
Oltchim, Sibex, Boc, manipulare de
piaþã, ofertã publicã, privatizare,
listare…

Automatizare.
Content.

Patriciu ne învaþã: “Presa nu trã-
ieºte nicio revoluþie. Este stimulatã
de transformãrile tehnologice. Este
mai prezentã.

MAKE

(continuare în pagina 11)

NABUCCO - SUB SEMNUL ÎNTREBÃRII

Surse: Turcii se retrag din
proiectul Nabucco

Turcii au anunþat, neoficial, în
urmã cu circa o sãptãmânã, cã se
retrag din proiectul Nabucco, po-
trivit unor surse apropiate ziarului
BURSA, care au participat la de-
claraþiile oficialilor din Turcia.
Sursele noastre susþin cã anunþul
vine în urma încheierii unui tratat
între partea turcã ºi Azerbaidjan,
care vizeazã construirea unei con-
ducte de gaz, în paralel cu proiectul
Nabucco. În acest proiect, azerii se
angajeazã sã fie furnizori de gaze.
Oficialii turci nu vor mai accepta

ca gazoductul Nabucco sã strãbatã
Turcia, ne-au mai spus sursele cita-
te.

Proiectul Nabucco, ce presupune
construcþia unei conducte care ar
aduce Europei gaz din Marea Caspi-
cã se aflã, astfel, sub semnul întrebã-
rii, purtãtorul de cuvânt al ministeru-
lui Energiei din Turcia declarând, zi-
lele trecute, cã nu mai susþine în
întregime aceastã investiþie, potrivit
unei agenþii de ºtiri armene.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 2)

DUPÃ CE ZIARUL BURSA A ANUNÞAT CÃ
PROBLEMA A AJUNS ÎN JUSTIÞIE

Investitorii cer CNVM sã
ancheteze unele tranzacþii
cu produse structurate
l Dumitru Beze, AIPC: BVB ºi CNVM ar trebui
sã punã investitorii în centrul preocupãrilor lor

Asociaþia Investitorilor pe Piaþa de
Capital vrea sã ºtie de la CNVM dacã
a fost sau nu încãlcatã legislaþia pieþei
de capital în cazul unor tranzacþii cu
produse structurate, reclamate de unii
investitori încã din toamna trecutã ºi
invocate de fosta conducere a Bursei
drept motiv pentru demiterea lui Va-
lentin Ionescu din funcþia de director
general al BVB.

O astfel de anchetã este deja în des-
fãºurare la Comisia Naþionalã a Va-
lorilor Mobiliare, dupã cum ne-a
precizat, luni, Ciprian Copariu, di-
rector general CNVM, dupã ce mai
mulþi investitori au fãcut sesizãri cu
privire la problemele care au apãrut
în legãturã cu structuratele. Cercetã-
rile nu au fost însã finalizate.

Solicitarea investitorilor vine la
douã zile dupã ce ziarul BURSA a
scris, în exclusivitate, cã Banca Co-
mercialã Românã a fost chematã în
judecatã alãturi de “Erste Group
Bank”, ºi Bursa de Valori Bucureºti,
de cãtre compania “Muntenia Imo-
biliare Development”, pentru nere-
guli în operaþiunile cu produse struc-
turate de pe piaþa bursierã.

Ziarul BURSA a scris, în premie-
rã, în luna octombrie, cã unii investi-
tori aveau dubii cã BCR îºi respectã

obligaþiile de
furnizor de li-
chiditate pen-
tru certifica-
tele turbo
(n.r. certifica-
te cu “le-
vier”- un fac-
tor de ampli-
ficare al va-
riaþiei).

AIPC precizeazã în comunicatul
de ieri: “Având în vedere acuzaþiile
aduse conducerii executive a Bursei
conform cãrora nu a supravegheat
temeinic activitatea bãncii (n.r.
BCR), în calitate de furnizor de li-
chiditate pentru produsele structura-
te emise de “Erste”, precum ºi faptul
cã mai mulþi investitori au sesizat
CNVM cu privire la problemele care
au apãrut în legãturã cu structuratele,
solicitãm Comisiei Naþionale a Valo-
rilor Mobiliare începerea unei inves-
tigaþii cu privire la posibilitatea
încãlcãrii prevederilor legislative în
vigoare, precum ºi publicarea în
Buletinul CNVM a rezultatelor
investigaþiei demarate”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

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.

Citiþi, în pagina 2, articolul integral.

ÎNAINTE SÃ AIBÃ
PRIMA ªEDINÞÃ

Consiliul Bursei
s-a întâlnit cu FMI

Noul Consiliu al Bursei de Valori
Bucureºti va avea prima ºedinþã cel
mai probabil sãptãmâna viitoare, însã
unii administratori s-au întâlnit deja,
într-un cadrul oficial, încã de ieri.

Aceºtia au avut o întâlnire cu re-
prezentanþi ai misiunii Fondului Mo-
netar Internaþional, ai Bãncii Mondiale
ºi ai Comisiei Europene, de la care a
lipsit, însã, Jeffrey Franks, ºeful misiu-
nii FMI în România.

Potrivit unor surse din piaþã, boar-
dul BVB doar s-a prezentat oficiali-
lor strãini, fãrã sã discute subiecte
punctuale. O recomandare de ambe-
le pãrþi a fost ca astfel de discuþii sã
aibã loc periodic. Se pare cã întâlni-
rea a avut loc la iniþiativa instituþiilor
internaþionale.

Valentin Ionescu, fostul director ge-
neral al BVB, ne-a declarat cã în man-
datul sãu s-a întâlnit cu reprezentanþi
ai FMI, în toamna trecutã: “Am soli-
citat o întâlnire cu FMI, iar cei de
acolo au rãspuns imediat invitaþiei
mele. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 6)

Reprezentanþii celor cinci þãri au semnat proiectul Nabucco în

data de 13 iulie 2009, la Ankara - Turcia.

Dinu (Costache) Patriciu - profesorul nostru într-ale afacerilor

din presã ºi din orice.


