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China: Agenþiile de rating
nu ar trebui sã amplifice
criza datoriilor

Agenþiile de rating nu ar trebui sã
amplifice criza datoriilor suverane din
Europa, iar momentul ales de Stan-
dard & Poor’s pentru retrogradarea a
nouã þãri din zona euro ridicã semne
de întrebare, potrivit unui comentariu
fãcut, sâmbãtã, de agenþia chinezã de
presã Xinhua, controlatã de stat.

Xinhua noteazã: “Retrogradãri-
le pe care le-a fãcut S&P, deºi se
bazeazã pe unele temeri legitime,
ridicã noi semne de întrebare pri-
vind credibilitatea agenþiilor de
rating. În timp ce criza dã semne
de domolire, retrogradarea gene-
ralizatã a S&P a readus presiunea
pe pieþe ºi a afectat încrederea in-
vestitorilor”.

Japonia se teme
de retrogradare

Ministrul nipon de finanþe, Jun
Azumi, ºi-a exprimat, ieri, îngrijora-
rea în legãturã cu ratingul de þarã al
Japoniei, dupã ce agenþia Standard
& Poor’s a redus calificativele acor-
date mai multor state europene,
conform Agerpres.

Depozitele constituite
la BCE, la un nou record

Nivelul de-
pozitelor over-
night constitui-
te la Banca
Centralã Euro-
peanã (BCE)
de bãncile co-

merciale din zona euro a atins, vineri,
o nouã valoare record, de 489,906 mi-
liarde euro, semn al neîncrederii ace-
stor instituþii în piaþa interbancarã. Re-
cordul precedent a fost înregistrat
miercuri: 470,632 miliarde euro.

Demonstraþii anti-UE
în Ungaria

Mii de protestatari au demonstrat
sâmbãtã, în Ungaria, împotriva Uni-
nii Europene, cerând ieºirea þãrii din
acest bloc. Manifestanþii s-au adunat
în faþa sediului Comisiei Europene
din Budapesta. (V.R.)

Euro ºi aurul au pierdut 1%
dupã retrogradarea unor
þãri europene
l Standard & Poor’s a redus calificativele a nouã
state din zona euro, Franþa ºi Austria pierzând
ratingul de top “AAA” l Oficialii UE, surprinºi
de momentul retrogradãrii

Moneda unicã europeanã s-a de-
preciat pe piaþa americanã, în raport
cu dolarul, în ultima zi a sãptãmânii
trecute, dupã ce agenþia de evaluare
Standard & Po-
or’s (S&P) a re-
trogradat nouã
þãri din zona euro, printre care Franþa,
Italia, Spania, Austria ºi Portugalia.

Moneda unicã a încheiat, astfel,
ºase sãptãmâni de declin faþã de dolar.
Perioada de scãdere este cea mai lun-
gã din februarie 2010 pânã în prezent.

Euro a scãzut cu 1% vineri, pe pia-
þa din New York, încheind sãptãmâ-
na trecutã cu un curs de 1,2680 dola-
ri. Pe parcursul zilei, euro s-a depre-
ciat pânã la 1,2624 dolari – cel mai
redus nivel din 25 august 2010 pânã
la momentul actual.

În intervalul 9-13 ianuarie, mone-
da împãrþitã de 17 state din UE a
pierdut 0,3%.

Vineri, deprecierea euro a generat
scãderea preþului aurului. Cotaþia
aurului cu livrare în februarie a co-
borât cu 1%, la 1.630,80 dolari uncia

la Comex New
York. Declinul a
fost cel mai im-

portant din 29 decembrie 2011 pânã
în prezent. Preþul metalului galben a
urcat, însã, cu 0,9% în intervalul 9 -
13 ianuarie.

Potrivit estimãrilor “Goldman
Sachs Group” Inc., preþul aurului va
urca la 1.940 dolari uncia în 12 luni.

Amintim cã, vineri, S&P a redus
cu douã trepte calificativele Italiei,
Spaniei, Portugaliei ºi Ciprului, în
timp ce ratingurile Austriei, Franþei,
Maltei, Slovaciei ºi Sloveniei au fost
reduse cu o treaptã.

ALINA VASIESCU
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ZVONURI, BÂRFE, ªUªANELE

Pãtratul Bermudelor
din Raiffeisen Bank

T
ot soiul de zvonuri circulã
prin, pe lângã ºi pe dea-
supra Raiffeisen Bank
România, zvonuri din care

un ziar cu pretenþii de specialitate fi-
nanciarã a ales ce i-a plãcut ºi a pu-
blicat, sãptãmâna trecutã, ceva, cu
pretenþia c-ar fi o ºtire:

“Olandezul Steven van Gronin-
gen, 53 de ani, care din 2002 este
preºedintele Raiffeisen Bank Româ-
nia, ºi-a negociat la Viena cu austrie-
cii de la Raiffeisen Bank Internatio-
nal un nou mandat la conducerea
bãncii locale, candidând astfel la tit-
lul de cel mai longeviv ºef de bancã
localã.”

ªtirea este falsã.
E frumoasã, e împodobitã ca bra-

dul de Crãciun, dar e greºitã.
Cel puþin, Michael Palzer, purtãtorul

de cuvânt vienez al Raiffeisen Bank
International AG, contactat de ziarul
“BURSA”, a dezminþit informaþia.

Ziarul acela, care a fãcut obiºnu-
inþã sã serveascã aºa, publicase cu
seriozitate:

“Potrivit unor surse bancare, oda-
tã cu mandatul lui Van Groningen
austriecii l-au prelungit ºi pe cel al
vicepreºedintelului responsabil cu
pieþele financiare, americanul James
Stewart.”

Dar Michael Palzer ne spune:

“Am aflat cã aceste rapoarte me-
dia sunt greºite. Ambii domni au
contracte în curs de desfãºurare ºi nu
au existat prelungiri recente.”

Pe cine sã credem?
Pe acel ziar financiar sau pe Mi-

chael Palzer?

Ezitãri, respingeri, bâlbâieli

Creditul firesc pe care îl acordãm
purtãtorului de cuvânt austriac, ar tre-
bui, totuºi, “pus sub observaþie” (cum
ar spune o agenþie de rating), pentru
cã rãspunsul sãu privitor la falsitatea
ºtirii ºi la întrebãrile noastre despre
eventuale decizii de schimbare a

membrilor conducerii Raiffeisen
Bank România, succede altuia, în
care a evitat un rãspuns direct:

“Mandatele membrilor din board
au diferite puncte de începere ºi de
expirare. În mod evident, mandatele
pentru domnul van Groningen ºi
pentru domnul Stewart trebuiau sã
expire în urmãtoarele douã luni, în
timp ce mandatul domnului Burduja
continuã pânã la sfârºitul lui iunie,
astfel încât orice negocieri privind
viitoarele condiþii ale acestui mandat
vor începe în lunile urmãtoare".

MAKE

(continuare în pagina 6)

Lacãt pe brokerul lui Chelu
l CNVM a retras autorizaþia “SSIF City Invest”, deþinutã de Cãtãlin
Chelu, pentru “practici frauduloase” l Omul de afaceri respinge acuzaþiile
l Gabriela Anghelache: Clienþii SSIF-ului îºi pot muta conturile la un alt
intermediar

Compania de brokeraj a omu-
lui de afaceri Cãtãlin Chelu,
“SSIF City Invest” Galaþi,

este acuzatã de “practici frauduloa-
se” de cãtre arbitrul pieþei de
capital, care i-a retras, joi, au-
torizaþia de funcþionare, în
urma controlului tematic des-
fãºurat în luna octombrie.

Potrivit unei ordonanþe
emise, joi, de Comisia Naþio-
nalã a Valorilor Mobiliare
(CNVM), societatea (n.r.
“City Invest”) a realizat trans-
feruri de disponibilitãþi între
conturile clienþilor. “Aceastã
faptã, constituind înstrãinarea
sau folosirea directã sau indirectã de
cãtre SSIF a fondurilor unui client,
este calificatã drept practicã fraudu-
loasã”, se aratã în actul Comisiei.

Firma de brokeraj a respins, vineri,
printr-o adresã semnatã de Consiliul
de Administraþie, acuzaþiile aduse de
CNVM: “Dezminþim în mod cate-
goric afirmaþia cã firma folosea banii

unor clienþi pentru a acoperi costuri-
le altor clienþi. În realitate, existã
acorduri scrise ale acestor clienþi de
a folosi disponibilitãþile bãneºti afla-

te în contul acestora, nu a fost nimeni
prejudiciat ºi nu se pune problema
vreunei fraude”.

Ordonanþa CNVM, deºi executo-
rie din momentul publicãrii, poate fi
atacatã în termen de 30 de zile.

Gabriela Anghelache, preºedinte-
le CNVM, ne-a precizat cã, “deºi or-
donanþa a fost emisã pe motive

temeinice, poate fi atacatã, iar dacã
firma de brokeraj va veni cu argu-
mente noi, necunoscute în momentul
emiterii deciziei, Comisia poate re-

veni asupra hotãrârii de retra-
gere a autorizaþiei”.

Gabriela Anghelache ne-a
mai declarat cã organele judi-
ciare nu au fost încã sesizate.
“Anunþarea Parchetului este o
mãsurã complementarã, deo-
camdatã nu l-am sesizat, vom
lua o decizie în urmãtorul in-
terval de timp”, ne-a spus
domnia sa.

Clienþii SSIF “City Invest”
îºi pot transfera conturile la

un alt intermediar, potrivit preºedin-
telui CNVM: “Conturile clienþilor
nu sunt blocate. Aceºtia le pot trans-
fera la o altã societate”. Potrivit
domniei sale, societatea are circa 70
de clienþi.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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Oltchim a fost
debranºat
de Electrica

În ciuda asigurãrilor date de direc-
torul Constantin Roibu, în noiembrie
anul trecut, cã datoria reeºalonatã
cãtre Electrica este plãtitã la zi ºi cã
Oltchim nu va fi debranºat de la cu-
rent, Combinatul a fost, totuºi de-
branºat, de sãptãmâna trecutã ºi mai
funcþioneazã, doar, pe cota de avarie.

Ameninþarea pluteºte de mult
timp asupra Combinatului din
Râmnicu Vâlcea, dar decizia de-
branºãrii a fost mereu amânatã, fie
prin decizie politicã, fie prin chiþi-
buºuri procedurale.

Debranºarea de la reþeaua naþio-
nalã de energie electricã poate avea
urmãri grave - unele dintre instalaþii
sunt cu risc mare de explozie ºi po-
luare chimicã, cum este electroliza,
care poate rãspândi clor în atmosfe-
rã.

Cifrele vehiculate drept datorii
ale Oltchim cãtre Electrica aproxi-
meazã 100 de milioane de euro, dar
ele nu sunt confirmate de Constan-
tin Roibu, deºi societatea este cotatã
la Bursa de Valori Bucureºti, iar
astfel de informaþii sunt, legalmen-
te, publice. (F.G.)

Proteste
antiprezidenþiale
în mai multe oraºe

Protestele lansate în mai multe
oraºe din þarã, la finele sãptãmânii
trecute, iniþial pentru susþinerea fon-
datorului serviciului de urgenþã
SMURD, dr. Raed Arafat, s-au trans-
format în manifestãri antiguverna-
mentale ºi antiprezidenþiale.

Oamenii au ieºit pe strãzi, zilele
trecute, în mai multe oraºe, ex-
primându-ºi nemulþumirea faþã de
mãsurile de austeritate. Manifestaþii
au avut loc la Bucureºti, Iaºi, Con-
stanþa, Galaþi, Slobozia, Drobeta
Turnu Severin, Ploieºti, Craiova,
Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu,
Timiºoara, Deva, Cluj, Târgu
Mureº ºi Braºov. Protestele de la
Bucureºti au devenit violente
sâmbãtã, în momentul în care mani-
festanþii au refuzat sã plece din stra-
dã, intrând în conflict cu forþele de
ordine. Aproximativ o mie de per-
soane au protestat, peste 11 ore, în
Piaþa Universitãþii din Capitalã,
între manifestanþi ºi forþele de ordi-
ne având loc de mai multe ori cioc-
niri violente, conform Agerpres.
Mai mulþi protestatari s-au deplasat
spre Palatul Cotroceni, unde au fost
întâmpinaþi de importante forþe de
ordine, iar ulterior au revenit în Pia-
þa Universitãþii. Manifestanþii scan-
dau lozinci antiguvernamentale ºi
antiprezidenþiale.

Forþele de ordine au intervenit în
cursul serii, de mai multe ori pentru
îndepãrtarea de pe carosabil a prote-
statarilor.
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