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FMI: Europa trebuie sã ia
rapid mãsuri

Europa se va confrunta cu o spira-
lã a prãbuºirii încrederii, dacã nu va
adopta rapid mãsuri suplimentare,
iar Asia ar putea înregistra dificultãþi
pe fondul continuãrii reformelor
structurale, a declarat, ieri, David
Lipton, director general adjunct al
Fondului Monetar Internaþional
(FMI).

“Dacã nu va acþiona rapid, Europa
se va confrunta cu o spiralã a prã-
buºirii încrederii, cu stagnarea
creºterii ºi mai puþine locuri de mun-
cã”, a afirmat oficialul FMI.

Moody’s confirmã
ratingul “AAA” al Franþei

Agenþia de evaluare Moody’s
Investors Service a confirmat, ieri,
ratingul suveran de top “AAA” atri-
buit Franþei, prelungind examinarea
perspectivei stabile a calificativului.

În octombrie 2011, Moody’s a
anunþat cã va analiza, în urmãtoarele
trei luni, dacã se impune o revizuire a
perspectivei de rating a Franþei.

Osborne: Grecia – o
ameninþare mai mare
decât retrogradarea
ratingurilor

Incertitudinea privind rezolvarea
crizei datoriilor din Grecia este o
ameninþare mai mare la adresa stabi-
litãþii Europei decât retrogradarea
ratingurilor a nouã state din zona
euro, de cãtre agenþia Standard &
Poor’s, a declarat, ieri, ministrul bri-
tanic de Finanþe, George Osborne.

Michel Barnier: Euro va
rãmâne o monedã globalã

Euro va rãmâne o monedã globa-
lã, iar zona euro îºi va reveni din cri-
za datoriilor, a declarat, ieri, comisa-
rul european pentru piaþa internã
Michel Barnier. “Sã ne înþelegem:
aceasta nu este o crizã a euro, ca mo-
nedã. Euro va supravieþui”, a afirmat
oficialul european la Forumul Fi-
nanciar Asiatic.

Numãrul instituþiilor
financiare din zona euro
a scãzut cu 4%

Numãrul instituþiilor financiare
din zona euro a scãzut cu 332 de uni-
tãþi (4%) în 2011, comparativ cu
2010, potrivit datelor prezentate ieri
de Banca Centralã Europeanã
(BCE). La data de 1 ianuarie 2012,
zona euro numãra 7.533 de instituþii
financiare, iar Uniunea Europeanã
9.587. În UE, scãderea a fost de 334
de unitãþi, respectiv 3%.

Cele mai mari scãderi au fost înre-
gistrate în Irlanda (-15%), Luxem-
burg (-8%), Cipru (-6%), Franþa
(-5%) ºi Grecia (-5%).

Italienii ºi-au pierdut
încrederea în euro

Majoritatea italienilor, respectiv
55%, ºi-au pierdut încrederea în
euro, iar aproape o treime considerã
cã ar fi mai bine ca Italia sã revinã la
lirã, potrivit unui sondaj de opinie
publicat ieri, transmite Reuters, con-
form Mediafax.

Sondajul, efectuat de institutul
ISPO ºi publicat de Corriere della
Sera, aratã cã 65% dintre cei inter-
vievaþi considerã cã adoptarea euro a
avut mai multe efecte negative decât
pozitive pentru economia italianã.

Încrederea italienilor în Uniunea
Europeanã este de 51%, cel mai re-
dus nivel din ultimii ani.

V.R.

Euro continuã sã scadã
l Depozitele overnight la BCE, la un nou record

Moneda unicã europeanã
ºi-a continuat ieri decli-
nul pe pieþele interna-

þionale, în raport cu dolarul, în
condiþiile în care douã þãri din
uniunea monetarã, Franþa ºi Aus-
tria, ºi-au pierdut, vineri, califica-
tivul de top “AAA”.

Euro a avut un curs de 1,2667 do-
lari la ora 10.23, pe piaþa din New
York, mai mic cu 0,1% faþã de ultima
zi a sãptãmânii trecute. Anterior,
moneda unicã scãzuse la 1,2626 do-
lari.

La data de 13
ianuarie, dupã
ce agenþia Standard & Poor’s a re-
dus calificativele unor state euro-
pene, Franþa ºi Austria pierzând ra-
tingul “AAA”, moneda unicã a co-
borât cu 1%.

Chiar ºi în aceste condiþii, Franþa
a reuºit, ieri, sã vândã obligaþiuni pe
termen scurt de 8,6 miliarde euro.
Trezoreria de la Paris a informat cã
titlurile au fost plasate conform þin-
tei stabilite de guvern: 7,4 – 8,7 mi-
liarde euro. Guvernul francez a
vândut titluri cu scadenþa la 12 sãp-
tãmâni în sumã de 4,5 miliarde

euro, la un randament de 0,165%,
faþã de 0,166% la licitaþia din 9 ia-
nuarie. Cererea pentru aceste titluri
a fost aproape dublã comparativ cu
oferta.

Statul francez a vândut, totodatã,
titluri de 2,2 miliarde euro cu matu-
ritatea la 25 de sãptãmâni, la un
randament de 0,281%, ºi de 1,9 mi-
liarde euro cu scadenþa la 51 de
sãptãmâni, la un randament de
0,406%.

Pe de altã parte, Banca Centralã
Europeanã (BCE)
a informat, ieri,
cã depozitele

overnight constituite la aceastã insti-
tuþie de bãncile comerciale au ajuns
la un nou record maxim, semn al
neîncrederii lor în piaþa interbanca-
rã. Aceste depozite au însumat 493,3
miliarde euro (625 miliarde dolari),
comparativ cu 489,9 miliarde euro în
ultima zi sãptãmânii trecute, sumã
care a reprezentat recordul maxim
precedent. Nivelul de ieri este cel
mai ridicat de la lansarea monedei
unice, în 1999.

ALINA VASIESCU

Oltchim, fãrã luminã
l Ioan Folescu - “Oltchim are datorii de circa 150 de milioane de euro”
lWojciech Zaremba, directorul general al “PCC” - Salvarea este privatizarea

A
rticolul publicat luni de
ziarul BURSA, prin care
am informat cã Oltchim
a fost debranºat de Elec-

trica ºi cã funcþioneazã pe cota de
avarie, a stârnit vâlvã, în primele ore
ale zilei de ieri, Bursa de Valori Bu-
cureºti suspendând de la tranzacþio-
nare acþiunile Combinatului vâlcean
ca sã confirme oficial ºtirea furnizatã
de noi ºi ca sã asigure regimul egal
tuturor investitorilor.

Reprezentanþii Bursei au aºteptat
informaþii suplimentare din partea
Combinatului, iar, într-un final, con-

ducerea “Oltchim” (simbol OLT) a
recunoscut cã are probleme cu furni-
zarea de energie electricã.

“Începând cu data de 11 ianuarie,
Oltchim funcþioneazã cu o parte din
instalaþii la capacitate redusã, ca ur-
mare a neîncadrãrii în graficul de
eºalonare încheiat cu furnizorul de
energie electricã Electrica”, potrivit
unui comunicat transmis Bursei.

Acelaºi comunicat menþioneazã
cã, în prezent, Combinatul chimic
negociazã cu Electrica pentru “nor-
malizarea situaþiei ºi reluarea livrãri-
lor de energie electricã conform cla-

uzelor contractuale”.
În schimb, Ioan Folescu, directo-

rul general “Electrica” ne-a spus cã
nu se poate pune problema unor ne-
gocieri între furnizorul de energie ºi
Oltchim: “Clauzele contractuale îi
obligã sã plãteascã, nu avem ce sã
mai negociem”.

Domnia sa ne-a declarat cã, în pre-
zent, Combinatul chimic este “men-
þinut la cota limitã, pentru a nu pro-
duce ºi alte pagube”.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 6)

Protestele de la Universitate
se transformã într-un serial
cu final incert

Intensitatea protestelor din Piaþa
Universitãþii a crescut de la o zi
la alta, atât din punctul de vede-

re al numãrului celor implicaþi, cât ºi
al manifestãrilor violente. Interven-
þia unor huligani, cu vechi state de
platã pe stadioane, a reuºit sã detur-
neze în bunã mãsurã atenþia de la re-
vendicãrile oamenilor paºnici. La
creºterea stãrii de tensiune au con-

tribuit din plin ºi televiziunile, dor-
nice sã-ºi taie o felie cât mai gene-
roasã din ratingul „noii revoluþii”,
dar ºi indecizia forþelor de ordine,
care au preferat sã-i tatoneze pe hu-
ligani ore în ºir în loc sã intervinã
decis. La miºcãrile de protest s-au
raliat sindicatele, care se delimitea-
zã însã de actele de violenþã, dar ºi
partidele din opoziþie. Interesantã

este ºi atitudinea sindicatelor din
Poliþie, care profitând de context
ameninþã cu proteste, dacã în aceastã
sãptãmânã ministrul Traian Igaº nu
stabileºte o întâlnire pentru rezolva-
rea problemelor legate de drepturile
salariale ºi condiþiile de muncã.
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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.
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Piperea: Restituirea haoticã
a terenurilor provoacã
numeroase procese în instanþã

Realizarea cadastrului repre-
zintã una dintre prioritãþile
invocate de autoritãþile noas-

tre. De îndeplinirea acestui obiectiv
depinde însãºi dezvoltarea agricul-
turii. Însã efectuarea cadastrului nu
va conduce doar la lucruri pozitive,
cum ar fi crearea de ferme mari ºi, în
consecinþã, refacerea sistemului de
irigaþii, ci ºi la situaþii mai puþin do-
rite, de genul a numeroase procese
în instanþã. Avocatul Gheorghe Pi-
perea ne-a spus cã acest lucru se va
întâmpla din cauza modului defec-
tuos în care au fost restituite terenu-
rile, în ultimii 20 de ani: “Aºa-zisa
restituire a terenurilor în România
nu a fost niciodatã completã si nici
legalã. Titlurile de proprietate s-au
emis pe suprafeþe de teren nedeter-
minate (de regulã, dupã formula
“5.000 mp teren în comuna Cuca
Mãcãii, pe dreapta”), ceea ce a per-
mis samsarilor de terenuri sã îi «lo-
calizeze» pe proprietari pe te miri
unde ºi sã le vândã acestora terenu-
rile, uneori ºi de 2-3 ori, la cumpãrã-
tori diferiþi; primarii ºi-au pãstrat tot
timpul rezerve de terenuri pentru a fi
“restituite” cui trebuie, iar asociaþii-
le agricole au luat în arendã terenuri
care nu au fost niciodatã clar delimi-
tate (arenda gestionatã dupã regula
«anul acesta X va avea terenul culti-

vat cu grâu pe dreapta, iar la anul pe
stânga»). Este o problemã foarte
durã, care începe sã se întoarcã
împotriva celor care l-au inventat ºi
gestionat”.

Domnia sa ne-a explicat cã existã
o mulþime de localitãþi în care pe ace-
eaºi tarla de teren apar patru-cinci
proprietari: “Foarte mulþi au vândut
terenurile. Cel mai mult au benefi-
ciat de aceastã stare de nedetermi-
nare a limitelor proprietãþii interme-
diarii”.

EMILIA OLESCU
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