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Grecia a închis trei bãnci
cooperatiste mici

Banca Centralã a Greciei a anun-
þat, ieri, desfiinþarea a trei bãnci coo-
peratiste mici, care nu mai erau via-
bile: “Achaiki”, “Lamias” ºi “Les-
vou-Limnou”, având, fiecare, între
trei ºi cinci sucursale. Închiderea
acestor entitãþi vine dupã ce, în oc-
tombrie 2011, Banca Greciei a naþio-
nalizat “Proton Bank”, iar în decem-
brie 2011 a desfiinþat “TBank”.

Depozitele constituite la “Achaiki”,
“Lamias” ºi “Lesvou-Limnou” vor
fi preluate de bãncile comerciale
care îºi desfãºoarã activitatea în zo-
nele unde operau acestea.

Papademos: Grecia,
la jumãtatea drumului
cãtre redresare

Premierul elen Lucas Papademos
considerã cã “o majoritate considera-
bilã ºi tãcutã” din populaþia greacã
este dispusã sã facã orice este necesar
ca sã rãmânã în zona euro, în ciuda
protestelor aproape zilnice împotriva
mãsurilor de austeritate. Papademos
spune cã Grecia este hotãrâtã sã evite
o altã restructurare a datoriilor, iar li-
derii sãi politici sunt pregãtiþi sã lase
deoparte divergenþele în aplicarea re-
formelor structurale ºi fiscale.

Monti negociazã
cu sindicaliºtii

Premierul italian Mario Monti va
continua eforturile de reformare a pie-
þei muncii din þarã, astãzi urmând sã
lanseze negocierile cu sindicatele în
vederea realizãrii unui acord în zilele
urmãtoare. Pachetul de reformã pro-
movat de Monti include revizuirea
normelor privind concedierea ºi extin-
derea ajutoarelor de ºomaj. (V.R.)
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De ce este
pedepsitã Ungaria?
E

ste greu de crezut cã
Ungaria mai poate scãpa
de sub povara datoriilor
fãrã a trece printr-un fali-

ment asemãnãtor celui al Greciei sau
al Islandei.

Mirajul Uniunii Europene a deter-
minat guvernul, companiile ºi gos-
podãriile din þara vecinã sã ignore
datoriile care se acumulau accelerat,

în numele con-
vergenþei cu
standardele Ves-
tului. Ceea ce s-a
crezut a fi o scur-
tãturã, s-a dove-
dit a fi o fundãtu-
rã aproape fãrã
speranþã.

Dupã jaful ºi
minciunile guvernelor socialiste an-
terioare, recunoscute chiar de fostul
premier Ferenc Gyurcsány, autoritã-
þile prezente ºi viitoare ale Ungariei,
indiferent de culoarea lor politicã,
vor trebui sã explice populaþiei de ce
este nevoie de austeritate pe termen
nedefinit.

Alternativa ar fi declararea fali-
mentului, ieºirea din Uniunea Euro-
peanã ºi instaurarea unui nou con-
tract social, în centrul cãruia sã se
afle libertatea economicã.

Sub pretextul unei posibile
depãºiri a þintei pentru deficitul bu-
getar, autoritãþile europene au sus-
pendat acordarea fondurilor alocate
anterior Ungariei. Motivul real pare
sã fie încãlcarea “principiilor” euro-
pene în noua constituþie ºi îngrãdirea
“independenþei” bãncii centrale.

Cum s-ar explica altfel poziþia
UE, în condiþiile în care nu sunt pre-
vãzute sancþiuni pentru majoritatea

þãrilor europene, care se aflã deja cu
mult dincolo de þintele de deficit bu-
getar? De ce nu s-au revoltat autori-
tãþile europene ºi când guvernul de la
Budapesta a anunþat naþionalizarea
fondurilor private de pensii? Sau
încãlcarea cu impunitate a dreptului
de proprietate este în concordanþã cu
principiile democraþiei europene?

(continuare în pagina 14)

APETIT LA PRIVATIZAREA “OLTCHIM”:

Metoda cade greu la stomac
l Scãdere de 5% pentru acþiunile OLT

Deºi ºtirile despre privatizarea
combinatului, în mod normal,
ridicau cotaþiile acþiunilor

“Oltchim” (simbol OLT), totuºi, în ul-
timele douã ºedinþe, am asistat la scã-
deri de pânã la 13% pe acest emitent.

În ºedinþa de tranzacþionare de joi,
când anunþul privind privatizarea
combinatului “Oltchim” a
fost fãcut public, de cãtre
OPSPI, titlurile OLT au
încheiat în topul creºteri-
lor, cu 6,28% peste cotaþia
precedentã, la 1,27 lei/uni-
tate. Ieri, însã, titlurile
OLTau încheiat în scãdere
cu 5%, la un preþ de 1,14
lei/unitate, dupã ce în
timpul zilei scãderea fuse-
se ºi de 13,75%.

Analiºtii pun scãderile înregistate
de emitent pe seama ºtirilor din ulti-
ma perioadã, legate atât de aproba-
rea de cãtre Comisia Europeanã a
conversiei datoriilor AVAS cãtre
“Oltchim” în acþiuni, cât ºi de meto-
da de privatizare aleasã de stat pen-

tru vânzarea pachetului majoritar de
titluri OLT.

Specialiºtii considerã cã investitorii
suntdezamãgiþidemodalitateadepriva-
tizare aleasã ºi, din acest motiv, au dorit
sã-ºi vândã acþiunile la acest emitent.

Anunþul de privatizare a pachetu-
lui de 54,80% din acþiunile OLT de-

þinut de stat a fost publicat, joi, de cã-
tre Oficiul Participaþiilor Statului ºi
Privatizãrii în Industrie.

Autoritãþile au anunþat cã au optat
pentru o metodã combinatã de
vânzare, care implicã o primã etapã
de negociere pe bazã de oferte preli-

minare ºi neangajante, urmatã de “o
licitaþie cu ofertã în plic”.

Andrei Rãdulescu, “SSIF
Broker”: Piaþa a digerat
modalitatea de privatizare

Andrei Rãdulescu, analist finan-
ciar “SSIF Broker”, pune
declinul acþiunilor OLT
din ultimele ºedinþe de
tranzacþionare pe seama
modalitãþii alese de acþio-
narul majoritar al
“Oltchim” de a privatiza
combinatul.

“Anunþul de joi, cu pri-
vire la privatizare, a con-
stituit un element pozitiv
pentru piaþã, în acest mod

confirmându-se faptul cã se doreºte
privatizarea companiei în acest an,
iar în acea zi titlurile OLT s-au apre-
ciat puternic”, ne-a spus domnia sa.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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Conducerea BVB ºi-a amintit
de produsele structurate

Deºi produsele structurate re-
prezintã o problemã încã
din vara anului trecut, dupã

ce mai mulþi investitori s-au plâns
de lipsã de reglementare în acest
sens, totuºi nici pânã în acest mo-
ment nu au fost efec-
tuate modificãrile
Codului Bursei, pro-
puse încã din luna no-
iembrie.

Consiliul Bursei de
Valori Bucureºti a
aprobat, în ºedinþa din
15 martie, propuneri-
le de actualizare a mo-
dificãrilor Codului
BVB, rãspunzând
astfel observaþiilor fã-
cute de CNVM.

Amintim cã, pe 9
noiembrie 2011, Con-
siliul Bursei a decis sã
actualizeze prevederile referitoare la
produsele structurate, în urma unor
reclamaþii ale investitorilor.

Noile norme detaliau situaþiile le-
gate de imposibilitatea asigurãrii de
cotaþii de cãtre Furnizorul de lichidi-

tate, extindeau situaþiile de invalida-
re a tranzacþiilor aplicabile produse-
lor structurate ºi actualizau definiþia
preþului de referinþã pentru produse-
le structurate.

Gabriela Anghelache, preºedin-
tele Comisiei Naþio-
nale a Valorilor Mo-
biliare, ne-a spus, la
începutul acestei
luni, cã CNVM nu a
primit un rãspuns din
partea Bursei de Va-
lori Bucureºti, pe
problema structura-
telor, deºi îi transmi-
sese o serie de obser-
vaþii la propunerile
fãcute în luna noiem-
brie.

Administratori i
BVB au decis, joi, in-
troducerea unei pieþe

de tip “deal” pentru produsele struc-
turate, astfel încât sã fie posibilã ne-
gocierea între participanþii la piaþã.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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OFICIUL NAÞIONAL DE PREVENIRE ªI COMBATERE
A SPÃLÃRII BANILOR:

Secretul bancar, da,
dar nu pentru noi

Interviu cu domnul Adrian Cucu, preºedintele Oficiului Naþional de
Prevenire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor (ONPCSB)

Reporter: Obiectivul Oficiului
(ONPCSB) în 2011 a fost implemen-
tarea Planului de acþiune pentru apli-
carea Strategiei Naþionale de Preve-
nire ºi Combatere a Spãlãrii Banilor.
Ce ne puteþi spune despre stadiul im-
plementãrii acestei strategii?

Adrian Cucu: Aceastã strategie,
aprobatã în 2010, este foarte impor-
tantã pentru cã a pus la masã toate in-
stituþiile implicate în prevenirea ºi
combaterea spãlãrii banilor ca feno-
men infracþional grav. Prin respectarea
competenþelor, toate instituþiile din sis-
temul de aplicare a legii din þara noas-
trã, printre care suntem ºi noi, au ajuns
sã colaboreze bine între ele.

Fiind vorba de spãlarea banilor, ne
place sã spunem cã avem un rol de
integrator al sistemului, dar, evident,
cã atribuþiile concrete sunt distribui-
te în sarcina tuturor instituþiilor care
sunt implicate. Anul acesta este unul
important pentru planul de acþiune
pentru cã, pânã la sfârºitul lui 2012,
trebuie sã devenim cu adevãrat inte-
graþi.

Reporter: Aþi trimis cãtre Par-
chetul de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie un numãr de 207
sesizãri în care s-au identificat indi-
cii temeinice de spãlare de bani.

Consideraþi suficient numãrul sesi-
zãrilor trimise?

Adrian Cucu: Activitatea noas-
trã þine, evident, seama de principiul
legalitãþii. Orice informaþie de bunã
calitate pe care o primim, pe care
reuºim sã o dezvoltãm ºi o deþinem
la un moment dat, trebuie sã plece la
Parchet. În acelaºi timp, în mod
obiectiv existã ºi o capacitate fizicã a
Oficiului. Trebuie sã avem grijã ca
toate informaþiile despre fapte cu
conþinut penal sã plece la Parchet, iar
noi trebuie sã ne orientãm activitatea

încât sã reuºim sã selecþionãm din
volumul mare de informaþii pe care-l
primim pe cele mai relevante.

200 de sesizãri nu sunt multe, nu
sunt puþine, sunt cele care au rezultat
din activitatea de anul trecut. Dacã,
prin excepþie, la un moment dat vor
rezulta numai câteva zeci sau câteva
sute de sesizãri, nu este o problemã,
va trebui sã le asumãm pe toate, va
trebui sã ne readaptãm activitatea ºi,
dupã caz, pânã la alte mãsuri, sã
muncim ºi mai multe ore pe zi.

În prezent avem 96 de salariaþi.
Reporter: Care sunt modalitãþile

frecvente de spãlare de bani?
Adrian Cucu: Avem probleme cu

retragerile semnificative de numerar
fãcute într-un context lipsit de justifi-
care economicã. Þin sã precizez cã nu
avem nimic cu banii nimãnui, dar ne
confruntãm cu lipsa de justificare
economicã a acestor retrageri.

De asemenea, avem în vedere
tranzitarea unor sume prin conturile
unor societãþi comerciale, ale unor
entitãþi româneºti, dupã care banii
pãrãsesc România.

ANCUÞA STANCIU
ALEXANDRU SÂRBU
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Suntem solvabili, dar moneda o ia razna
l În douã din ultimele trei ºedinþe, prima de risc a þãrii a coborât sub 300 de puncte, prag
nemaiatins în ultimele ºapte luni l Leul este la un nou minim faþã de euro

Riscul de default al României
s-a redus considerabil, în ul-
timele luni. Cu toate aces-

tea, moneda naþionalã nu a dus-o
foarte bine, în ultimele ºedinþe,
euro înregistrând, ieri, un nou ma-
xim faþã de leu.

Prima de asigurare
împotriva riscului de
neplatã (credit defa-
ult swap - CDS) a þã-
rii noastre a ajuns, vi-
neri, la 299,57 punc-
te. Acest lucru înseamnã
cã, pentru asigurarea
unei expuneri de 10

milioane euro pe obligaþiuni su-
verane ale þãrii noastre, investito-
rii trebuie sã plãteascã 299.570
euro.

Miercuri, CDS-ul þãrii noas-
tre a coborât, pentru prima datã
în ultimele aproape ºapte luni,

su b 3 0 0 p u n c t e , l a 2 9 7 , 5 5
puncte.

De la începutul anului, prima de
risc a scãzut cu 32,93%. Faþã de pe-
rioada similarã a anului trecut,
CDS-ul este la un nivel mai ridicat
cu 13,22 procente.

Randamentul obligaþiunilor pe
cinci ani ale þãrii noastre s-a redus,
de asemenea, de la începutul anului,
ajungând, la 4,718 puncte, nivel
care nu a mai fost atins de la finele
anului 2007.

Analiºtii consultaþi de ziarul
BURSA ne-au declarat cã valoarea
primei de risc este puþin relevantã

pentru costurile de finanþare ale þãrii
noastre.

Liviu Voinea, directorul execu-
tiv al Grupului de Economie
Aplicatã (GEA), ne-a explicat cã
statul nostru se împrumutã cu pre-
cãdere de pe piaþa internã, unde
CDS-ul este practic irelevant. În
schimb, atunci când ieºim pe pie-
þele internaþionale, preþul plãtit
este mai mare decât cel indicat de
cãtre prima de risc, ne-a precizat
domnia sa.

ALEXANDRU SÂRBU
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Euro a atins un nou record
Moneda europeanã a înregistrat, ieri,

un nou maxim istoric pentru a doua zi

consecutiv. Cursul leu/euro anunþat de

Banca Naþionalã a României (BNR) a

deschis aceastã sãptãmânã la nivelul

de 4,3794 lei, în creºtere cu 0,11 bani

comparativ cu ºedinþa anterioarã.

Deºi paritatea leu/euro a stabilit, ieri,

un nou record la cursul BNR, volatilita-

tea nu a fost foarte mare pe piaþa inter-

bancarã, susþin dealerii.

Maximul zilei de ieri a fost de 4,3850

lei/euro, sub maximul înregistrat joia

trecutã de 4,39 lei/euro, potrivit deale-

rilor. Ulterior, euro s-a depreciat la

4,3780 lei. (ELENA VOINEA)
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