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FMI: Grecia nu mai poate
majora taxele

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) a îndemnat Grecia sã nu mai
creascã taxele ºi sã-ºi reorienteze
mãsurile de austeritate pe reduceri
de cheltuieli publice pe termen lung.

“Grecia a atins limita în privinþa
majorãrii taxelor”, a declarat Poul
Thomsen, ºeful misiunii FMI în Gre-
cia. Domnia sa a adãugat cã reformele
structurale derulate de aceastã þarã
sunt sub aºteptãri.

Zelul austeritãþii
din Europa riscã
sã omoare pacientul

Atitudinea Europei de a încerca sã
rezolve criza datoriilor suverane prin
sacrificii riscã sã exacerbeze proble-
mele uniunii, sufocând chiar creºte-
rea de care este nevoie pentru a obþi-
ne banii necesari plãþii datoriilor, po-
trivit unei analize Reuters, informea-
zã Mediafax.

De la Atena la Dublin, ºi aproape
peste tot între aceste capitale, guver-
nele impun tot mai multe mãsuri de
austeritate ºi majorãri de taxe ca sã
convingã investitorii cã iau în serios
îmbunãtãþirea situaþiei finanþelor pu-
blice, iar aceºtia sã începã sã împru-
mute din nou statele din zona euro.
Zelul austeritãþii riscã, însã, sã
împingã din nou Europa în recesiu-
ne, iar spirala reducerii de cheltuieli,
în contextul unei perspective econo-
mice slabe, submineazã þintele buge-
tare ºi creºte povara îndatorãrii, si-
tuaþie care face necesare noi mãsuri
de austeritate.

“UniCredit”: Bãncile
nu trebuie sã cumpere
titluri de stat cu
lichiditãþile de la BCE

Bãncile nu ar trebui sã utilizeze li-
chiditãþile asigurate de Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) pentru cum-
pãrarea de obligaþiuni guvernamen-
tale, considerã Federico Ghizzoni,
directorul executiv al “Unicredit”
Italia.

Ghizzoni declarã: “Nu ar fi logic
(n.r. – sã cumpere obligaþiuni de stat)
în acest moment, când este în intere-
sul tuturor sã ne concentrãm asupra
existenþei lichiditãþilor în economia
realã. Restul este de prisos”.

Japonia a cumpãrat 13%
din emisiunea recentã de
obligaþiuni EFSF

Japonia a cumpãrat 13% din emi-
siunea de obligaþiuni pe termen scurt,
în valoare de 1,97 miliarde de euro,
lansatã marþi de Fondul European de
Stabilitate Financiarã (EFSF). Gu-
vernul nipon a cumpãrat bonduri pe
trei luni în valoare de 260 de milioane
de euro, adicã 13% din total, faþã de
10% la emisiunea precedentã.

Japonia a participat la toate cele
patru emisiuni de bonduri lansate de
EFSF de la începutul anului.

Fitch a modificat în sens
negativ perspectivele
Bulgariei, Letoniei,
Lituaniei ºi Cehiei

Agenþia de evaluare Fitch Ratings a
modificat în sens negativ, marþi seara,
perspectiva ratingurilor de credit ale
Bulgariei, Letoniei, Lituaniei ºi Repu-
blicii Cehe - de la “pozitivã” la “stabi-
lã”, din cauza deteriorãrii previziuni-
lor de creºtere economicã în Europa.

(Citiþi articolul integral în pag.16)
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Euro - sub 1,30 dolari pentru
prima oarã dupã ianuarie
� Italia a vândut obligaþiuni la un randament record

Moneda unicã europeanã a
scãzut ieri, pe pieþele in-
ternaþionale, ajungând

sub pragul de 1,30 dolari pentru pri-
ma oarã dupã luna ianuarie. Depre-
cierea a fost generatã de creºterea
costurilor împrumuturilor Italiei,
dar ºi de majorarea volumului credi-
telor contractate de bãncile spaniole
de la Banca Centralã Europeanã
(BCE).

Euro a pierdut 0,4% la ora 10.15,
pe piaþa din New York, având un
curs de 1,2979 dolari. Anterior, mo-
neda împãrþitã de 17 state din UE
scãzuse la 1,2965 dolari - cel mai re-
dus curs din 12 ianuarie pânã în pre-
zent.

Analiºtii sunt de pãrere cã euro va
fi supus în continuare presiunilor,
mai ales cã summitul UE de la finele
sãptãmânii trecute nu a venit cu solu-
þii care sã înlãture temerile privind
criza din regiune.

Italia a vândut, ieri, obligaþiuni pe
cinci ani în valoare de trei miliarde
de euro, þinta maximã stabilitã de gu-

vernul de la Roma. Randamentul la
care au fost plasate titlurile a urcat la
6,47%, nivel maxim record pentru
obligaþiunile italiene pe cinci ani. La
licitaþia anterioarã, din 14 noiem-
brie, Italia a acceptat un randament
de 6,29%.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

PRIVATIZAREA COMPANIILOR ªI RIDICAREA PRAGULUI LA SIF-URI

Soluþiile investitorilor
pentru salvarea bursei
� Florin Vlãdan, OPSPI: Cele mai mari bãnci sunt interesate de ofertele la
companiile de stat

D
ezvoltarea pieþei de ca-
pital depinde de privati-
zarea companiilor prin
listarea pe bursã ºi de

majorarea pragului de deþinere la
SIF-uri, de la 1% la 5%, au declarat
ieri mai mulþi investitori, în cadrul
unei conferinþe de presã.

Adrian Tãnase, Directorul Ge-
neral “ING Investment Manage-
ment”, este de pãrere cã piaþa de ca-
pital, deºi are un rol foarte impor-
tant, suferã de anumite limitãri.
Domnia sa este de pãrere cã, în
acest moment, sunt puþine compa-
nii în care se poate investi, toate co-
munitãþile manageriale aºteptând
ca statul sã ducã la bun sfârºit lista-
rea pachetelor de acþiuni, conveni-
tã cu Fondul Monetar Internaþio-
nal. “Privatizarea companiilor pe
bursã reprezintã un prim pas în a
crea o masã de instrumente în care
sã se poatã investi”, a spus Adrian
Tãnase.

Florin Laurenþiu Vlãdan, ºeful
“Oficiului Participaþiilor Statului ºi
Privatizãrii în Industrie” (OPSPI), a
declarat cã, pânã la finalul anului
2012, OPSPI urmeazã sã scoatã la
vânzare pachete de 10-15% din ac-
þiunile companiilor aflate în portofo-

liul Ministerului Economiei.
Domnia sa a menþionat cã, pentru

listarea unui pachet de 15% din ac-
þiunile companiei “Transelectrica”
(TEL), OPSPI are un consultant juri-
dic, un intermediar, iar contractul de
vânzare a fost deja semnat, perioada
de subscriere urmând sã aibã loc în
luna februarie.

Pentru “Transgaz” (TGN) a fost

depusã, sãptãmâna trecutã, o singurã
ofertã pentru intermedierea operaþiu-
nii de vânzare a 15% din acþiunile
companiei, de cãtre consorþiul format
din “Raiffeisen Capital & Invest-
ment” (RCI), “BT Securities” ºi fir-
ma cehã de brokeraj “Wood&Co”.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 5)

� Valer Marian: Serviciile secrete
ºi ANAF monitorizeazã presa
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SCANDAL PENTRU CAMERA DE COMERÞ ROMÂNIA-CHINA

CCIR va solicita radierea Camerei de Comerþ
România-R.P. Chinezã
� Asociaþia Camera Bilateralã de Comerþ ºi Industrie
Chinezo-Românã va fi recunoscutã ca fiind singura
Camerã Bilateralã dintre cele douã þãri
� Gabriel Ghelmegeanu acuzã conducerea CCIR de
abuz ºi spune cã se va adresa instanþei pentru obþinerea
dreptului de a deveni asociaþie de utilitate publicã

Camera de Comerþ ºi Industrie a
României (CCIR) va solicita radierea
Camerei de Comerþ România-R.P.
Chinezã (CCRRPC), care funcþionea-
zã din anul 1998, dupã ce CCIR a
atribuit statutul de utilitate publicã
Asociaþiei Camera Bilateralã de Co-
merþ ºi Industrie Chinezo-Românã,
ne-au declarat reprezentanþii CCIR.

Gabriel Ghelmegeanu, preºedin-
tele CCRRPC, a declarat, ieri, într-o
conferinþã de presã, cã Executivul
urmeazã sã acorde Camerelor Bila-
terale statutul de utilitate publicã,
pentru acest lucru fiind necesarã o
certificare din partea CCIR.

Referitor la situaþia CCRRPC,
Gabriel Ghelmegeanu a declarat:
“Camera de Comerþ Naþionalã a

atestat existenþa Camerei Bilaterale
ca fiind de utilitate publicã, în con-
formitate cu prevederile legii ºi cã
urmeazã sã primeascã certificatul
oficial, ca document autentic al deþi-
nerii acestei calitãþi. La cea de-a 21-a
sesiune a Colegiului de Conducere
al Camerei Naþionale, ce a avut loc în
data de 7.09.2011 la Mangalia, s-a
prezentat situaþia privind avizarea
Camerelor de Comerþ Bilaterale,
unde la poziþia 15 a ordinii de zi apã-
rea ºi Camera de Comerþ România -
R.P. Chinezã, printre cele 33 de Ca-
mere avizate. Din acest moment,
preºedintele Camerei Naþionale,
domnul Mihail M. Vlasov, a început
presiunile asupra Camerei, spunând
cã ar mai exista o Camerã similarã,

intitulatã Asociaþia Camera Bilate-
ralã de Comerþ ºi Industrie Chinezo -
Românã, condusã de domnul Ioan
Alexandru (fost Wang Yan), un per-
sonaj dubios, recunoscut ca atare în
mediul de afaceri ºi cã va solicita ra-
dierea Camerei noastre, dacã nu fu-
zionãm cu aceasta.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

POSIBIL FURT DE DATE

Sistemul de carduri, în alertã
�Mai multe bãnci au blocat cardurile clienþilor
� Autoritãþile internaþionale desfãºoarã o anchetã
� Visa Europe: Clienþii nu vor avea de suferit
� Au fost clonate carduri utilizate în Grecia, potrivit
unor surse

O suspiciune de fraudã i-a
încins pe bancheri, care au
decis sã blocheze cardurile

clienþilor ºi sã le re-emitã, chiar îna-
inte de vârful cumpãrãturilor de sãr-
bãtori.

CEC Bank a anunþat, printr-un co-
municat, cã a primit sesizãri oficiale
conform cãrora informaþiile aferente
unui numãr de carduri emise de insti-
tuþii financiare din þara noastrã ºi din
strãinãtate au fost posibil compromi-
se la nivelul unei baze de date inter-
naþionale.

Pe internet, a circulat informaþia,
cã ar fi vorba despre un numãr total
de 17.000 de carduri blocate.

Deºi CEC Bank este singura care
a ieºit cu un comunicat, se pare cã ºi
alte bãnci ºi-au chemat clienþii sã le
reemitã cardurile. Potrivit unor sur-
se, este vorba despre “Credit Europe
Bank” ºi ING Bank, însã reprezen-
tanþii acestor instituþii nu au rãspuns
încercãrilor de contactare pânã la
închiderea ediþiei.

Aceleaºi surse ne-au precizat cã, în
cazul “Credit Europe Bank”, a fost
vorba despre clonarea unor carduri
Visa utilizate pe teritoriul Greciei.

“În scopul protejãrii disponibilitã-
þilor bãneºti ale clienþilor ºi în confor-
mitate cu prevederile contractuale,
CEC Bank a aplicat mãsura de bloca-

re ºi re-emitere card ºi cod PIN, fãrã
cost, pentru un numãr de carduri din
portofoliul propriu”, se aratã în co-
municatul CEC Bank transmis ieri.

Visa ºi MasterCard au fost notifica-
te privind o posibilã scurgere de infor-
maþiidintr-obazãdedatedinEuropa.

Cãtãlin Creþu, directorul general
al Visa Europe România, a declarat,
ieri, cã instituþia pe care o conduce a
fost informatã de “probabilitatea
unei breºe de securitate în baza de
date a unui procesator din Europa”.

Domnia sa a precizat: “S-a deschis
o anchetã în acest sens ºi lucrãm înde-
aproape cu bãncile pentru a ne asigu-
ra cã posesorii de card sunt protejaþi.
Întrucât ancheta este în curs de
desfãºurare, nu putem oferi mai mul-
te informaþii în acest moment. În ca-
zuri ca acesta, rolul nostru este de a
sprijini investigaþia derulatã ºi de a
proteja deþinãtorii de carduri. Pose-
sorii de carduri trebuie sã fie atenþi
la conturile lor ºi sã raporteze bãncii
emitente orice activitate suspectã
sau neobiºnuitã. Posesorii de carduri
care sunt victime inocente ale
fraudei îºi vor primi banii înapoi, în
conformitate cu termenii ºi condiþii-
le bãncii care le-a emis cardul”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 6)

Preþul aurului cu livrare în februarie a

coborât cu 3,3% ieri, la Comex New

York, ajungând la 1.607,90 dolari un-

cia. Cotaþia petrolului cu livrare în ia-

nuarie a scãzut cu 3,4%, la 96,79 do-

lari barilul pe piaþa din New York, iar pe

cea londonezã, petrolul Brent era cotat

la 106,62 dolari/baril, nivel cu 2,6%

mai mic decât în ziua anterioarã. Ieri,

Organizaþia Þãrilor Exportatoare de Pe-

trol (OPEC) a ajuns la un acord privind

stabilirea unui plafon de producþie de

30 de milioane de barili pe zi pentru pri-

ma jumãtate a lui 2012. OPEC a decis,

în 2008, reducerea producþiei la 24,84

milioane de barili pe zi, pe fondul decli-

nului cererii din cauza crizei financiare

mondiale. De atunci, plafonul de pro-

ducþie al organizaþiei nu a mai fost mo-

dificat.


