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Mario Draghi:
Mãsurile BCE
au împiedicat o crizã
a creditelor

Mãsurile luate de Banca Centralã
Europeanã (BCE) în ultimele douã
luni au dus la evitarea unei crize ma-
jore de finanþare a bãncilor din re-
giune, a declarat, la finele sãptãmâ-
nii trecute, preºedintele instituþiei
Mario Draghi, prezent la Forumul
Economic Mondial de la Davos.

”Stim sigur cã am evitat o crizã
majorã a creditelor”, a subliniat Dra-
ghi. Întrebat, însã, dacã este satisfã-
cut de “sãnãtatea” bãncilor din Euro-
pa, în urma acestor mãsuri, oficalul
BCE a rãspuns: “Satisfãcut este, pro-
babil, un cuvânt prea mare”.

Draghi a mai afirmat cã zona euro
a fãcut progrese spectaculoase spre
ieºirea din criza datoriilor.

FMI: Belgia a intrat
în recesiune

Economia Belgiei se aflã deja în
recesiune, iar PIB-ul þãrii va stagna
în 2012, potrivit estimãrilor Fondu-
lui Monetar Internaþional (FMI).

“Perspectivele economice sunt di-
ficile. Belgia este deja în recesiune ºi
estimãm cã PIB-ul sãu real va stagna
în 2012, dupã care va urma o redre-
sare uºoarã în 2013”, conform FMI,
care îndeamnã þara sã ia mãsuri.

Timothy Geithner
crede cã Europa face
progrese

Secretaraul Trezoreriei SUA, Ti-
mothy Geithner, a apreciat, vineri,
progresele fãcute de Europa în þine-
rea sub control a crizei datoriilor,
însã a îndemnat zona sã fie mai efi-
cientã.

“Singurul mijloc prin care euro-
penii pot fi eficienþi (...) este constru-
irea unui «firewall» (n.r. mãsuri de
prevenþie) mai eficient. Acesta va
presupune un angajament mai im-
portant în resurse financiare”, a afir-
mat oficialul american.

FMI - UE: Grecia
trebuie sã facã
economii
suplimentare

Grecia trebuie sã facã economii
suplimentare, de aproximativ douã
miliarde euro, potrivit estimãrilor
preliminare incluse într-un raport al
Fondului Monetar Internaþional
(FMI) ºi Uniunii Europene privind
reformele necesare statului elen,
conform Reuters.

Germania vrea ca UE
sã controleze bugetul
Greciei

Germania doreºte ca Grecia sã
abandoneze suveranitatea sa în ma-
terie de politicã fiscalã unui comisar
european, înainte sã beneficieze de
un al doilea plan de asistenþã finan-
ciarã, potrivit cotidianului Financial
Times, care susþine cã a obþinut o
copie a unui document ce conþine
aceastã propunere a Berlinului, trans-
mite AFP, conform Agerpres.

Cotidianul britanic aratã cã un co-
misar desemnat de miniºtrii de Fi-
nanþe din zona euro ar urma sã dis-
punã de un drept de veto asupra deci-
ziilor bugetare luate de guvernul
grec. (V.R.)
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neperformante rãmân o problemã
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Zi grea pentru acþionarii “Oltchim”

O nouã încleºtare între mana-
gementul “Oltchim” (sim-
bol OLT) ºi acþionarul mi-

noritar, PCC SE, este programatã
astãzi, cu ocazia Adunãrii Generale
a Acþionarilor.

Cele douã tabere se aflã
de ani de zile în conflict des-
chis, pe tema modului de re-
vitalizare a combinatului.

Iniþial, acþionarii aveau
în programul de astãzi nu-
mai dezbaterea asupra di-
minuãrii cu 20% a preþului
stabilit (n.r. 1,71 milioane
de lei) pentru vânzarea pa-
chetului 30% din “Pro-
tectchim”.

Însã, aºa cum a fãcut ºi la
AGA din decembrie, PCC
SE a completat convocatorul cu o se-
rie de propuneri.

Ministerul Economiei deþine ma-
joritatea la OLT (n.r. 54,8%).

Potrivit celor mai recente raportãri,
PCC SE controleazã 17,47% din ac-
þiunile Oltchim, iar fondul de inves-
tiþii Carlson Ventures, înregistrat în
Marea Britanie, deþine 14,02% din
titluri, prin intermediul firmei Nach-
bar Services.

PCC SE a propus ca, astãzi, con-
ducerea sã motiveze, în faþa acþiona-
rilor, hotãrârea de a vinde participa-
þia deþinutã la “Protectchim”, la un
preþ redus, ºi de a nu amâna aceastã
tranzacþie, având în vedere rezultate-

le bune înregistrate de “Pro-
tectchim” în ultima perioadã.

PCC SE a mai cerut consiliului de
administraþie sã prezinte informaþii
detaliate asupra situaþiei financiare
ºi a investiþ i i lor fãcute la
“Protectchim”, dar ºi asupra tuturor
investiþiilor fãcute în ultimii cinci ani
la Divizia de Materiale de Construc-
þii “Ramplast”.

Acþionarii se vor pronunþa ºi asu-

pra suspendãrii tuturor procedurilor
de vânzare începute, sau care urmea-
zã sã fie începute de cãtre CA, cu pri-
vire la diviziile “Oltchim” ºi a parti-
cipaþiilor deþinute în societãþi comer-
ciale, pânã dupã privatizarea Combi-

natului, pentru “a se asi-
gura cã activele Oltchim
Râmnicu Vâlcea nu vor fi
vândute la preþuri sub va-
loarea lor realã ºi în gra-
bã”, potrivit Convocato-
rului.

În luna decembrie, ac-
þionarii “Oltchim” au de-
cis mandatarea Consiliu-
lui de Administraþie sã
iniþieze discuþii cu “PCC
SE” pentru a analiza posi-
bilitãþile de redresare fi-

nanciarã a combinatului. Directorul
general al “Oltchim”, Constantin
Roibu, ne-a declarat la acea datã cã,
prin aceastã mãsurã, aprobatã de
AGA, conducerea “Oltchim” îºi do-
vedeºte deschiderea pentru gãsirea
unor alternative viabile de redresare
financiarã.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 13)

GRAM AUR = 182,8068 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,5930 RON EURO = 4,3394 RON DOLAR = 3,3024 RON

n Mineritul - creator de slujbe PAGINA 2

n Proteste ºi contra-proteste Roºia Montanã:
“Trãdarea de þarã / În aur se mãsoarã!”

PAGINA 3

Audienþele TV, în puii mei

Î
ntr-o singurã noapte, 31 decem-
brie s-a schimbat cu 1 ianuarie,
2011 s-a schimbat cu 2012, iar
audienþele TVR s-au prãbuºit ºi

ale posturilor Antena1, Kanal D ºi
Prima s-au umflat.

Când ne uitam la Telejurnalul de
pe TVR, în 31 decembrie, eram
3,6% din audienþã, dar a doua zi, la 1
ianuarie, nu ne-am mai uitat decât
2,2% dintre noi (mã rog, sunt medii-
le celor douã luni).

Nu ne-au plãcut valsurile viene-
ze?

Eram mahmuri?
Dacã n-aveam chef de ºtiri, atunci

de ce ne-om mai fi înghesuit sã ur-
mãrim cu sufletul la gurã ºtirile
Observatorului de la Antena 1, care

au dat în foc, trecând de la o audienþã
de 6,2%, în decembrie, la 7,8% în ia-
nuarie?!

Luãm de la TVR ºi punem la
Antena 1.

E an electoral.
Trebuie sã ne pregãtim.
Chiar credeþi asta?!
Nu, dragã, s-a schimbat mãsurãto-

rul!
Ha, ha!, ce v-ati închipuit?!, pânã la

31 decembrie a mãsurat audienþele
GfK, iar de la 1 ianuarie a început sã le
masoare “Kantar Media Audiences”.

N-are, dragã, nicio legaturã cu
alegerile…

S-a constituit un puternic curent
antibãsescian ºi oamenii nu mai vor
sã se uite la ºtirile TVR, ci se uitã la

Observator.
Cine naiba spune asta?
Pãi nu ziceaþi cã-i o chestie tehni-

cã, la schimbarea de auditor?
Iaca-ºa, de la 1 ianuarie, fix, se

manifestã puternicul curent antibã-
sescian.

Pânã atunci, ºtirile TVR creºteau
continuu, de la o lunã la alta.

În ianuarie, fleoºc!
Sunt ºtirile TVR probãsesciene?
Nu ºtiu.
Dar Teleenciclopedia este ºi ea

probãsescianã?

MAKE
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Moneda unicã ignorã
retrogradarea a cinci state
din zona euro
l Euro a urcat cu 2,2%, sãptãmâna trecutã, faþã
de dolar l Fitch a redus, vineri, calificativele
Italiei, Spaniei, Belgiei, Ciprului ºi Sloveniei

Euro s-a apreciat faþã de dolar, vi-
neri, pe pieþele internaþionale, pentru
a cincea zi la rând, aceasta fiind cea
mai lungã perioadã de avans înregis-
tratã în ultimele trei luni. Creºterea a
urmat anunþului comisarului europe-
an pentru afaceri economice ºi mo-
netare, Olli Rehn, potrivit cãruia
Grecia este pe
punctul sã încheie
un acord cu credi-
torii privaþi pe
marginea restructurãrii datoriei.

Astfel, piaþa a ignorat faptul cã
agenþia de evaluare Fitch a redus ra-
tingurile de credit ale Italiei, Spaniei,
Belgiei, Ciprului ºi Sloveniei, pe
motiv cã acestora le lipseºte flexibi-
litatea financiarã. Calificativul Ita-
liei, a treia economie din zona euro, a
fost redus cu douã trepte, la “A-”, de
la “A+”. Ratingul Spaniei a fost tãiat

tot cu douã trepte, la “A”, de la
“AA-”. În cazul Belgiei, ratingul a
fost redus la “AA”, de la “AA+”, în
cel al Sloveniei - la “A”, de la
“AA-“, iar calificativul Ciprului a
ajuns la “BBB-”, de la “BBB”. La
data de 16 decembrie, Fitch a plasat
aceste þãri sub supraveghere, pentru

o posibilã retro-
gradare.

Euro a urcat cu
0,9%, vineri, la

New York, încheind ziua cu un curs
de 1,3220 dolari. Moneda unicã a
trecut, astfel, de 1,32 dolari, pentru
prima oarã dupã data de 13 decem-
brie 2011, iar cursul de închidere de
vineri este cel mai ridicat din 9 de-
cembrie pânã la momentul actual.

ALINA VASIESCU
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Moody’s: Decizia Bãncii Austriei
poate sã afecteze calitatea creditelor
l CDS-urile “Erste” ºi “Raiffeisen” - afectate
de expunerea pe Ungaria l CDS-ul UniCredit
Austria – influenþat de temerile privind susþinerea
din partea bãncii mamã italiene

Mãsurile Bãncii Centrale a Aus-
triei de limitare a creditãrii bãncilor
austriece cãtre subsidiarele din Eu-
ropa Centralã ºi de Est (ECE) pot sã
afecteze calitatea portofoliilor de
credite pe care acestea le deþin, no-
teazã agenþia de rating “Moody’s”,
în cel mai recent raport sãptãmânal
de piaþã.

Banca Centralã a Austriei a luat
aceastã mãsurã ca sã ajute bãncile
austriece sã facã faþã condiþiilor de
stres ridicat de pe pieþe, dar ºi ca sã
protejeze costurile de finanþare ale
statului austriac, în condiþiile unor

randamente cerute în creºtere,
menþioneazã “Moody’s”.

Decizia, deºi este unicã, se
înscrie în tendinþa la nivel european
pentru bãnci sã reducã creditarea
ºi sã se concentreze pe pieþele þãri-
lor de origine, noteazã “Moo-
dy’s”, care subliniazã cã pentru
majoritatea marilor bãnci europe-
ne pieþele ECE probabil reprezin-
tã pieþe de importanþã secundarã
(“non-core”).

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 11)

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.

Tomáš Spurný - noul preºedinte
al BCR
l Consiliul de Supraveghere modificã structura
Comitetului Executiv al BCR

Tomáš Spurný va prelua funcþia
de preºedinte executiv al Bãncii Co-
merciale Române (BCR), de la 1
aprilie, urmând sã îl înlocuiascã pe
Dominic Bruynseels, al cãrui man-
dat expirã, potrivit unui comunicat al
bãncii.

Schimbarea la nivelul manage-
mentului a fost luatã în ºedinþa de vi-
neri a Consiliului de Supraveghere al
BCR, prezidatã de Andreas Treichl,
preºedintele Consiliului ºi preºedin-

tele executiv al Erste Group Bank
(banca mamã a BCR).

Numirea noului ºef la cea mai
mare bancã dupã active din þara noas-
trã vine dupã ce, în ultima perioadã,
au circulat zvonuri în presã pe acest
subiect. Cotidianul “BURSA” a
anunþat în premierã, încã din luna
decembrie a anului trecut, cã domnul
Bruynseels urma sã fie înlocuit. n

Citiþi detalii în pagina 11

Citiþi în pagina 3 „Mãsurarea rãstoarnã au-

dienþele televiziunilor”.


