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Doi viceminiºtri din
Cabinetul elen au
demisionat

Viceministrul elen al Muncii ºi
Securitãþii Sociale, Yiannis Koutso-
ukos, ºi cel al Agriculturii, Asterios
Roundoulis, au demisionat sãptãmâ-
na trecutã, protestând astfel faþã de
decizia guvernului de a reduce sala-
riile ºi pensiile, în schimbul obþinerii
sprijinului financiar extern.

Bãncile elene au
pierdut depozite de
2 miliarde euro,
în ianuarie

Clienþii bãncilor din Grecia au re-
tras, în ianuarie, 2 miliarde de euro
din depozitele constituite la aceste
instituþii, din cauza incertitudinilor
legate de obþinerea noului pachet de
sprijin financiar destinat Atenei,
anunþã Kathimerini, fãrã sã citeze
sursa informaþiei.

Conform publicaþiei elene, depo-
zitele constituite în bãncile greceºti
erau de 174,2 miliarde euro la finele
lui 2011.

Juncker: BCE trebuie
sã contribuie la
reducerea datoriei
Greciei

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ar trebui sã participe la eforturile de
reducere a datoriei Greciei, potrivit
preºedintelui Eurogrup, Jean-Clau-
de Juncker, transmite Bloomberg.

Liderul miniºtrilor de Finanþe din
zona euro a declarat, vineri: “BCE
trebuie sã analizeze, în contextul in-
dependenþei sale, ce fel de contribu-
þie poate avea la reducerea datoriei
Greciei. Sper cã BCE va gãsi ceva”.

Grecia, prinsã între
proteste ºi cereri de
austeritate

Viitorul Greciei în zona euro este
nesigur, în condiþiile în care vineri au
izbucnit violenþe pe strãzile Atenei, iar
unii politicieni au demisionat din gu-
vern dupã ce, joi seara, liderii europeni
au cerut noi mãsuri de austeritate.

Dacã Grecia nu va reuºi sã rãspun-
dã cerinþelor Europei, atunci ar putea
intra într-un faliment “haotic”, luna
viitoare.

Miniºtrii de Finanþe din zona euro
au decis, în 9 februarie, sã amâne
pânã la data de 15 februarie aproba-
rea unui nou plan de asistenþã finan-
ciarã pentru Grecia, punând acestei
þãri mai multe condiþii, printre care ºi
realizarea de noi economii la buget.

Pânã miercuri, guvernul grec tre-
buie sã identifice economii supli-
mentare de 325 de milioane de euro
în bugetul pentru anul 2012.

Barroso, încrezãtor
cã Atena va primi al
doilea pachet
de sprijin

Preºedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, ºi-a exprimat
încrederea cã cel de-al doilea pachet
de sprijin financiar pentru Grecia va
fi finalizat sãptãmâna viitoare, însã
pentru ca acest lucru sã se întâmple,
Atena trebuie sã implementeze re-
forme structurale care sã readucã
încrederea în economia elenã.

V.R.
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Ungureanu a participat vineri
la maratonul instalãrii în funcþie
a noilor miniºtri
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Investitorii pariazã pe cupru
l Preþul metalului a urcat cu 13% de la începutul
anului, la bursa londonezã

Traderii de materii prime pariazã
pe creºterea preþului cuprului în pe-
rioada urmãtoare, fiind încrezãtori
cã economia globalã se va consolida,
iar cererea pentru acest metal va con-
tinua sã reducã stocurile dupã un an
în care producþia minierã a scãzut
semnificativ.

De la începutul anului curent, pre-
þul cuprului a urcat cu 13%, la 8.558
dolari tona la Lon-
don Metal Ex-
change, astfel cã
acesta este cel mai bun start anual de
dupã 2009 pentru metalul roºu. În
condiþiile date, unii analiºti spun chiar
cã, în 2012, vom asista la o cotaþie de
10.000 de dolari tona pentru cupru.

Stocurile de cupru monitorizate de
London Metal Exchange sunt, deja,
la nivelul minim al ultimilor doi ani,
dupã ce, în 2011, producþia minierã
globalã s-a redus cu 200.000 de tone,
potrivit estimãrilor “Barclays Capi-
tal”. Banca britanicã de investiþii pre-
conizeazã cã, anul acesta, va exista un
deficit pe piaþa cuprului, pentru al tre-
ilea an consecutiv, situaþie care nu se
va remedia în 2013.

UnstudiurecentalagenþieiBloomberg
aratã cã investiþiile în materii prime
au crescut, în ianuarie 2012, în cel
mai rapid ritm din ultimii ºase ani, pe
fondul semnelor de redresare econo-
micã. Analiza noteazã cã numãrul
contractelor futures pe 24 de materii
prime a crescut cu 9,3% în ianuarie,
acesta fiind cel mai important avans
înregistrat din ianuarie 2006 pânã la

momentul actual.
Analiºtii subli-

niazã cã dinami-
ca preþului cuprului – metal frecvent
folosit în industrie - aratã, întotdeau-
na, direcþia în care se îndreaptã eco-
nomia. Fondul Monetar Internaþio-
nal estimeazã cã, anul acesta, econo-
mia globalã va creºte cu 3,3%, iar in
condiþiile date, pariurile pe creºte-
rea preþului cuprului sunt, în pre-
zent, cele mai multe înregistrate
dupã începutul lunii august 2011,
potrivit Comisiei Tranzacþiilor Fu-
tures cu Materii Prime din Statele
Unite.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

VICEPREªEDINTELE AVAS CRISTINA CHIRIAC:

Erste Bank ºi-a îndeplinit o parte considerabilã
a obligaþiilor post-privatizare la BCR
l Listarea acþiunilor BCR la BVB este prevãzutã în contractul de
privatizare, dar, pentru AVAS, este “o stipulaþie pentru altul” l Adoptarea
sau neadoptarea deciziei de listare a aparþinut de la început ºi în continuare
acþionarului majoritar, Erste Bank

Reporter: Care sunt consecinþele
faptului cã “Erste Bank” nu a listat
BCR, aºa cum prevedea contractul
de privatizare?

Cristina Chiriac: Vã pot spune,

în mod foarte clar cã, prin contract,
nu sunt prevãzute sancþiuni pentru ne-
listarea BCR.

Da, contractul prevede aceastã
clauzã de listare. Însã, în termeni
juridici, este o “stipulaþie pentru al-
þii”. Adicã, aceastã prevedere a fost
inseratã în contract pentru proteja-
rea intereselor acþionarilor minori-
tari ºi este supusã legislaþiei în do-
meniu.

Din punctul de vedere al AVAS,
din postura sa de vânzãtor, ºi ca parte
în acest contract, înseamnãcãnupoate
fi reþinut un prejudiciu prin neduce-
rea la îndeplinire a acestei prevederi
ºi nici nu poate fi þinut rãspunzãtor
pentru aceasta.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 13)

Sãptãmâna trecutã, reprezentan-
þii departamentului post-privatiza-
re al AVAS, împreunã cu
vicepreºedintele coordonator al
acestui departament, doamna
Cristina Chiriac, au avut o întâlnire
cu reprezentanþii legali ai “Erste
Bank”, pentru a discuta despre
confirmarea clauzelor rãmase în
monitorizare ale contractului de
vânzare-cumpãrare a BCR.
Vicepreºedintele Cristina Chiriac
ne-a declarat cã “Erste Bank” a
îndeplinit o mare parte din obliga-
þiile contractuale. Cât priveºte li-
starea acþiunilor BCR la BVB, ofi-
cialul AVAS ne-a explicat cã acea-
stã prevedere a fost inseratã în
contract luând într-adevãr în con-
siderare interesele acþionarilor mi-
noritari. Însã, pentru AVAS, acea-
stã clauzã este de forma unei “stipu-
laþii pentru altul”, supunându-se pre-
vederilor ºi opiniilor legale în materie;

(continuare în pagina 13)

GRECIA, ÎN TOPUL CREªTERILOR
ÎN IANUARIE

“Shopping” de bãnci
pe bursa atenianã
l Optimismul, generat de speranþa finalizãrii
acordului de ajutor extern l Negocierile,
amânate pentru miercuri

Rãþuºca cea urâtã a Europei, Gre-
cia, a fost surpriza lunii trecute,
afiºând cea mai mare creºtere bursie-
rã de pe continent (+17%), potrivit
raportului Federation of European
Securities Exchanges (FESE).

ªi mai halucinant, bãncile au fost
vedetele lunii, cu o apreciere de 83%
a indicelui sectorului.

Este adevãrat cã revirimentul de
acum a venit dupã prãbuºirea de pes-
te 50% din 2011.

Se pare cã investitorii, în special
cei greci, care au cumpãrat net, la
bursã, în ianuarie, au avut aºteptãri
ridicate privind un rezultat pozitiv al
negocierilor dintre autoritãþile de la
Atena ºi instituþiile internaþionale
privind încheierea unui nou acord de
finanþare externã.

Investitorii strãini au vândut net,
în prima lunã a anului, înregistrând
ieºiri de capital de 34,99 milioane
euro.

Unii analiºti spun cã, fie ºi în cazul
cã Grecia ar reuºi sã evite un faliment
dezordonat, evoluþia recentã a bursei
este un pic exageratã. Alþii sunt de pã-
rere cã aprecierea acþiunilor bancare a
fost declanºatã de agrearea condiþii-
lor privind recapitalizarea instituþiilor
(n.r. în urma pierderilor suferite din
cauza reducerii datoriilor suverane

greceºti deþinute de acestea – masura
fãcând parte din acordul de finanþa-
re), care par sã favorizeze o soluþie
fãrã naþionalizarea lor.

Nicolae Gherguº, preºedintele
“Confident Invest”, ne-a explicat:
“În contextul crizei datoriilor
suverane, acþiunile bancare scãzuserã
foarte mult, anul trecut.

În ianuarie, am asistat la o corecþie,
pe fondul optimismului privind rezol-
varea problemelor Greciei ºi al spriji-
nului european pentru guvernul grec”,
spune Gherguº, continuând astfel:

“Grecia a urcat cel mai mult, în ia-
nuarie, pentru cã ea este ºi cea care
scãzuse cel mai mult.

Bãncile, în special, scãzuserã dra-
matic, pentru cã împrumutaserã sta-
tul grec. Un default al Greciei ar fi
însemnat pierderi certe pentru multe
dintre bãnci, unele pierzând din obli-
gaþiuni, altele fiind doar contraparte
în CDS-uri (n.r. credit default swap –
primã de asigurare contra falimente-
lor suverane). Însã, un acord al ma-
joritãþii investitorilor privind «hair-
cut»-ul (n.r. ºtergerea) datoriilor nu
se considerã a fi «default», deci nu
activeazã CDS-urile".

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

MATERII PRIME

ACTA a scos în stradã
mii de protestatari

P rotestele din Capitalã au
continuat, sâmbatã, cu un
n o u e p i s o d : m i º c a r e a

anti-ACTA, controversatul acord
împotriva pirateriei ºi contraface-
rii, între UE, SUA, Australia, Ca-
nada, Japonia, Mexic, Maroc,
Noua Zeelandã, Singapore, Core-

ea de Sud ºi Elveþia. Acordul, sem-
nat de 22 de state membre UE ºi
Uniunea Europeanã pe 26 ianua-
rie, la Tokyo, nu va putea intra,
însã, în vigoare fãrã aprobarea
Parlamentului European.

În ton cu miºcãrile europene
anti-ACTA, românii au protestat ºi

în alte oraºe, precum Iaºi, Ploieºti,
Constanþa, Craiova, Alba Iulia, Cu-
gir, Târgu Mureº, Sfântu Gheorghe,
Bistriþa, Timiºoara, Cluj-Napoca,
Oradea.

VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 3)

Protestul anti-ACTA din Piaþa Universitãþii (Bucureºti). Deºi Georgian Enache, purtãtorul de

cuvânt al Jandarmeriei Bucureºti, a declarat, pentru agenþiile de presã, cã aproximativ 300 de

persoane s-au adunat înzonaFântâniide laUniversitate, înrealitate, aici au protestat cel puþin 1000 de

persoane. Cel puþin fotografia aºa aratã.
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