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DECLINUL CONTINUÃ

Investitorii renunþã la acþiunile companiilor greceºti
l Randamentul obligaþiunilor elene pe trei ani, la cel mai ridicat nivel de la momentul emisiunii

Acþiunile tranzacþionate la
bursele din Grecia ºi obli-
gaþiunile elene au scãzut ºi

ieri, în condiþiile în care temerile in-
vestitorilor, referitoare la perspecti-
vele politice ºi financiare ale þãrii,
au alimentat cererea de active consi-
derate sigure.

Totuºi, declinul de ieri, de pe piaþa
acþiunilor din Grecia, a fost mult mai
mic comparativ cu ziua precedentã.
Titlurile celei mai mari bãnci din
þarã, “National Bank of Greece” SA,
s-au depreciat cu 1,2% la ora localã
17:12, ajungând la 1,61 euro, iar cele
ale “Alpha Bank” AE - cu 0,8%, la

49,2 eurocenþi. Acþiunile “Piraeus
Bank” SA au pierdut 2,75, atingând
1,09 euro.

Indicele major al Bursei din Ate-

na, ASE, a coborât cu 1,4%, la
890,54 puncte.

Amintim cã marþi a fost ziua cu
cea mai mare volatilitate a pieþei ele-

ne din august 2011 pânã la momen-
tul actual. În 9 decembrie, indicele
ASE a consemnat cel mai important
declin de dupã 1987: -12,7%.

În opinia analiºtilor, problema
care priveºte acum piaþa Greciei este
posibilitatea ca guvernul de la Ate-
na, care are o majoritate fragilã, sã
cadã, ceea ce va atrage dupã sine
“colapsul” economiei.

Ieri, randamentul obligaþiunilor
de stat elene cu maturitatea la trei ani
a urcat cu 130 de puncte de bazã (1,3
puncte procentuale), la 9,52% - cel
mai ridicat nivel de la momentul
emisiunii acestor titluri, în luna iulie.

Randamentul obligaþiunilor de refe-
rinþã, cu scadenþa la zece ani, a cre-
scut cu 53 de puncte de bazã, la
8,59%.

ALINA VASIESCU

FMI: “Zona
euro trebuie
sã þinã sub
control salariile
minime”

Zona euro trebuie sã reducã pro-
tecþia acordatã angajaþilor cu pro-
gram permanent ºi sã þinã sub con-
trol salariile minime, potrivit unui
raport al Fondului Monetar Interna-
þional (FMI), care noteazã cã sunt
necesare noi mãsuri de reformare a
pieþei muncii în economiile de bazã
ale Europei - precum Franþa, Italia
sau Spania.

“Doar creºterea economicã nu va
rezolva problema, în special în state-
le în care se înregistreazã un nivel ri-
dicat al ºomajului în rândul tineri-
lor”, scrie raportul.

Conform FMI, autoritãþile din þã-
rile europene ar trebui sã stopeze
prãpastia dintre angajaþii cu contract
temporar de muncã, majoritatea sub
25 de ani, ºi cei cu normã întreagã,
reducând protecþia acordatã
salariaþilor cu program permanent.

În zona euro, rata ºomajului în
rândul tinerilor cu vârste cuprinse
între 15 ºi 24 de ani a urcat de la
6,7% în 2007 la 9,8% în 2013, con-
form datelor oficiale ale Eurostat.
FMI subliniazã cã mult mai îngrijo-
rãtor este faptul cã 40% dintre tineri
sunt ºomeri de peste un an.

FMI mai subliniazã cã, pentru re-
formarea pieþei muncii, nivelul sala-
riului minim trebuie stabilit þinând
cont de celelalte salarii din þarã,
întrucât, în caz contrar, angajaþii ti-
neri vor avea venituri scãzute.

V.R.

NU ARE NEVOIE DE MAJORARE DE CAPITAL SAU EMISIUNE
DE OBLIGAÞIUNI

Banca Transilvania are suficiente
lichiditãþi pentru preluarea Volksbank

Banca Transilvania a anunþat
recent semnarea unui anga-
jament ferm pentru achizi-

þionarea a 100% din acþiunile
Volksbank România de la Österrei-
chische Volksbanken AG, Groupe
BPCE, DZ BANK AG ºi WGZ
BANK AG, în condiþiile în care,

printre obiectivele majore ale BT
pentru acest an, se numãrau achizi-
þionarea acþiunilor unei bãnci sau
cumpãrarea unor portofolii.

Dacã se va realiza, tranzacþia va
aduce BT o cotã de piaþã de circa
13%, potrivit oficialilor bãncii, care
au spus ieri cã au lucrat la aceastã

tranzacþie timp de trei luni de zile,
într-un ritm alert. “Am vrut sã dove-
dim sã ardelenii nu sunt înceþi”, a de-
clarat Omer Tetik, întrebat de ce
tranzacþia s-a realizat într-un timp
atât de scurt.

Horia Ciorcilã, preºedintele BT,
nu a putut sã ofere detalii privind va-
loarea tranzacþiei care, în opinia
domniei sale, are în prezent un anu-
mit nivel de incertitudine, întrucât
termenii negociaþi mai pot suferi
modificãri, ºi sperã ca finalizarea
preluãrii sã se concretizeze în al doi-
lea trimestru al anului viitor.

Domnia sa sperã cã mai multe de-
talii despre tranzacþie vor fi anunþate
la AGA din aprilie, chiar dacã pânã
la acea datã nu se va semna contrac-
tul final.

A.S.

(continuare în pagina 13)

SURSE JUDICIARE:

“Banii SIF-urilor ar fi ajuns
în buzunarele ºefilor arestaþi,

prin Globalworth”
l Procurorii au efectuat percheziþii ºi acasã la Ioannis Papalekas, în dosarul
SIF Banat Criºana l SIF Banat Criºana a investit 6 milione de euro în
fondul lui Papalekas, care a preluat, apoi, participaþia lui Bîlteanu ºi Najib
el Lakis la Tower Center

I
oannis Papalekas, unul dintre
cei mai activi investitori imobi-
liari din România în ultimii ani,
este urmãrit penal în dosarul

instrumentat de DIICOT privind de-
lapidarea SIF-urilor, în care au fost
arestaþi preventiv Dragoº Bîlteanu,
preºedintele SIF1 Banat Criºana, ºi

Najib el Lakis, membru în Consiliul
de Administraþie al SIF1, iar avocaþii
Nicolae Mergeani ºi Victor Prodan,
precum ºi brokerul Stere Gardan au
fost puºi sub control judiciar.

Surse judiciare susþin cã Papalekas
s-ar afla la Londra, fiind citat de procu-
rori sã se prezinte la audieri, dupã ce

aceºtia au fãcut percheziþii la aparta-
mentul sãu din Bucureºti. Investitorul
este acuzat de complicitate la delapida-
reºiconstituireaunuigrupinfracþional.

ADINA ARDELEANU,

LOREDANA DUMITRAªCU

(continuare în pagina 6)

EXCLUSIVITATE - ÎN CIUDA
PROTESTELOR INVESTITORILOR,

ANRE a micºorat
profitabilitatea
distribuitorilor de energie
l Tarifele finale pentru consumatori scad uºor,
conform unor surse din piaþã l Se prefigureazã
tensiuni ºi la negocierile pentru tarifele de
transport al electricitãþii

Reglementatorul pieþei de ener-
gie (ANRE) a aprobat, ieri,
diminuarea de la 8,5% la

7,7% a ratei reglementate a rentabili-
tãþii (RRR) pentru distribuitorii de
energie electricã din þara noastrã,
dupã cum ne-a declarat, ieri, în exclu-
sivitate, condu-
cerea instituþiei.
Acest indicator
RRR reprezintã mãsura profitabilitãþii
companiilor distribuitoare, iar investi-
torii de pe piaþa noastrã de capital ºi
nu numai au fost foarte generoºi cu
criticile la adresa reglementatorului.

Recent, conducerea Fondului

Proprietarea a arãtat, dupã ce ANRE
a lansat în dezbatere proiectul de di-
minuare a RRR, cã profitabilitatea
distribuitorilor de energie electricã
se va reduce cu 12,5% dacã indicato-
rul scade la 7,45%, aºa cum propuse-
se iniþial Autoritatea. “Schimbãrile
constante ale cadrului de reglemen-
tare fac mediul de afaceri instabil ºi
imprevizibil, împiedicând astfel
companiile sã îºi asume programe de
investiþii, în contextul în care rata de
rentabilitate a capitalului necesar de-
vine nesigurã. (ALINA TOMA)

(continuare în pagina 5)

Washington Post: “România,
printre statele care
au gãzduit programele
de torturã CIA”

România se aflã printre statele
care au gãzduit operaþiuni
ale CIA împotriva grupãrii

teroriste al-Qaeda, cunoscute în
interiorul serviciului sub denumirea
de “Extrãdare, Detenþie ºi Intero-
gare”, care au luat în vizor 119 suspecþi
de terorism, þinuþi în “locaþii negre”
din afara SUA, conform Washin-
gton Post. Publicaþia americanã pre-
zintã concluzii ale jurnaliºtilor sãi,
care au consultat un rezumat al ra-
portului publicat de Senatul ameri-
can despre tehnicile “brutale” folo-
site de CIA pentru interogarea su-
specþilor de acþiuni de terorism.

Acest sumar conþine informaþii ºi
nume cenzurate, iar statele folosite
de CIA pentru acþiunile de interoga-
re sunt menþionate, în document,
prin nume de cod bazate pe culori
(ex: “þara violet”, “þara verde”).

Potrivit Washington Post, la apogeul
programului, Serviciul Central de Infor-
maþii din SUA avea închisori secrete în
þãri precum Afghanistan, Thailanda,
România, Lituania ºi Polonia.

Numele de cod folosit de CIA
pentru presupusa închisoare care ar
fi funcþionat în þara noastrã între
2003 ºi 2005 este “Locaþia Neagrã
pentru Detenþie”.

Conform raportului, CIA ar fi
încheiat în 2002 o înþelegere cu o enti-
tate dintr-o þarã (al cãrei nume este
cenzurat, dar pe care Washington Post
o descrie ca fiind România), pentru ca
aceasta sã gãzduiascã un centru de de-
tenþie al CIA. În 2003, conducerea

CIA ar fi invitat misiunea sa din acea-
stã þarã, identificatã ca fiind România
de Washington Post, sã identifice me-
tode prin care poate sprijini entitatea
localã sã “demonstreze la cel mai
înalt nivel guvernamental” cât de
mult îi apreciazã cooperarea ºi spriji-
nul pentru programul de detenþie.

Misiunea a rãspuns cu o “listã de
dorinþe” (“wish list”), iar valoarea
exprimatã în document, de milioane
de dolari, este cenzuratã. Raportul
noteazã cã CIA a alocat o sumã mai
mare în scopul “subvenþionãrii” sta-
tului respectiv, recunoscut de Wa-
shington Post ca fiind þara noastrã.

În toamna lui 2003 au fost transfe-
raþi deþinuþi ai CIA în “Locaþia Nea-
grã pentru Detenþie”, mai susþine
Raportul.

ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 2)

Volatilitatea de pe piaþa Greciei înde-

pãrteazã investitorii de acþiunile compa-

niilor elene. Aceºtia ºi-au retras aproape

100 de milioane de dolari din fondul

Global X FTSE Greece 20 ETF (GREK)

în ultimele patru luni. Fondul, care are

deþineri la “National Bank of Greece”

SA, “Piraeus Bank” SA ºi “Hellenic

Telecommunications Organization”

SA, este tranzacþionat la un nivel

apropiat de minimul ultimelor 16 luni.

ENERGIE

De la stânga la dreapta: Omer Tetik - Director General Banca
Transilvania, Horia Ciorcilã - Preºedinte, Consiliul de
Administraþie Banca Transilvania ºi Michael Mendel - Preºedinte,
Consiliul de Administraþie Volksbank România.

ANALIªTII:

“Vom avea dobânzi minime la depozite
ºi în urmãtorii ani”
Dupã ce dobânzile la depozi-

te au scãzut pe întreg par-
cursul anului, analiºtii

avertizeazã cã vom avea dobânzi
reduse, atât la depozitele în lei, cât
ºi la cele în euro, ºi în anii care ur-
meazã.

În funcþie de perioada pentru
care sunt constituite depozitele,

dobânzile din piaþã se încadreazã
între 1,6% ºi 3,8% pentru lei, cele
aferente depozitelor în euro por-
nind de la 0,40% ºi ajungând la
2,5%.

VladMuscalu, economist ºef la ING
Bank, este de pãrere cã, “într-un mo-
ment în care se considerã cã trebuie sã
ajutãm economia, scad ratele dobânzi-

lor la depozite”. Domnia sa ne-a expli-
cat cã, într-o astfel de perioadã, sunt
ajutaþi cei care au credite ºi dezavanta-
jaþi ceilalþi.

Preþul banilor este determinat de
mai mulþi factori, dar dacã este sã
luãm în calcul un factor determinant
acesta este politica Bãncii Centrale,
susþine domnul Muscalu, subliniind

cã BNR a impulsionat scãderea ra-
telor dobânzilor din piaþa interban-
carã, instituþiile financiare reac-
þionând la mãsurile de scãdere a ra-
tei de politicã monetarã adoptate de
BNR.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)
Citiþi detalii în pagina 2.


