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Declin peste aºteptãri
al economiei Greciei

Economia Greciei a scãzut cu
7,5% în trimestrul al patrulea din
2011, comparativ cu perioada simi-
larã din 2010, potrivit Oficiului de
Statisticã de la Atena (Elstat). Cifra a
fost revizuitã în sens negativ,
întrucât Elstat anticipa, în februarie,
cã PIB-ul elen a scãzut cu 7% în ulti-
mul trimestru din 2011.

Luând în calcul evoluþia din pe-
rioada octombrie – decembrie 2011,
economia elenã a scãzut cu 6,9% pe
întreg anul trecut.

Economia Portugaliei
a scãzut cu 1,6% în 2011

Economia Portugaliei a înregistrat
un declin de 1,6% anul trecut, ca ur-
mare a mãsurilor dure de austeritate
impuse de Executiv în schimbul pa-
chetului de asistenþã financiarã ex-
ternã, în valoare de 78 miliarde euro,
potrivit Institutului Naþional de Sta-
tisticã (INS) de la Lisabona. Scãde-
rea este mai mare decât estimase an-
terior INS: -1,5%.

UE majoreazã estimarea
privind deficitul bugetar
al Ungariei

Comisia Europeanã a modificat în
creºtere, la finele sãptãmânii trecute,
estimarea privind deficitul bugetar al
Ungariei, în 2012 ºi 2013, cerând
guvernului de la Budapesta sã facã
noi economii. (V.R)
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Restructurarea obligaþiunilor elene a depreciat euro

Moneda unicã europeanã
s-a depreciat pe pieþele
externe, în intervalul 5 –

9 martie, pentru a doua sãptãmânã
consecutiv, în raport cu dolarul,
dupã ce Grecia a decis sã utilizeze
clauza de acþiune colectivã, în baza
cãreia obligã investitorii privaþi sã ia
parte la restructarea datoriei sale.
Clauza îi priveºte pe cei care nu au
acceptat în mod voluntar sã partici-

pe la reducerea deþinerilor în obliga-
þiuni de stat elene.

Vineri, euro a scãzut cu 1,1% pe
piaþa din New York, ajungând la
1,3123 dolari. Pe întreaga sãptãmânã
trecutã, declinul a fost de 0,6%.

La finele sãptãmânii trecute, Gu-
vernul Greciei a anunþat cã a obþinut
un grad de participare de peste 85%
din partea deþinãtorilor privaþi de obli-
gaþiuni de stat elene pentru programul

de restructurare a datoriei, prin pre-
schimbarea titlurilor. Programul este
parte a celui de-al doilea pachet de asis-
tenþã financiarã externã destinat Gre-
ciei - în valoare de 237 miliarde euro -,
iar autoritãþile de la Atena aveau nevo-
ie de un grad de participare de 75%
pentru lansarea planului.

ALINA VASIESCU
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PENTRU APROBAREA CONVERSIEI ÎN ACÞIUNI A CREANÞEI AVAS

OPSPI ºi AVAS vor
convoca AGA la “Oltchim”
l Va fi respectat dreptul de preferinþã pentru acþionarii minoritari

Reporter: Cum comentaþi decizia
Comisiei Europene sã aprobe con-
versia în acþiuni a datoriei combina-
tului “Oltchim” cãtre AVAS?

Cristina Chiriac: Rolul
“Oltchim”-ului în industria ºi econo-
mia româneascã este strategic ºi im-
portant, societatea fiind, pe piaþa in-
ternã, cel mai mare producãtor de
produse clorosodice ºi solvenþi clo-
rurat ºi unic producãtor de PVC, po-
lioli-polieteri, oxo-alcooli ºi o serie
de alte produse de bazã pentru eco-
nomia naþionalã, având ºi activitãþi
de proiectare în domeniul industriei
chimice.

Statul român a întreprins ºi între-
prinde în continuare mãsurile nece-
sare pentru creºterea competitivitãþii
societãþii, considerand cã pe aceastã
cale putem susþine interesele econo-
mice ale zonei ºi ale economiei na-
þionale, în ansamblul sãu, ºi le putem
proteja, în acelaºi timp, pe cele so-
ciale, legate de locurile de muncã ºi
de calitatea vieþii oamenilor care
trãiesc acolo.

Pentru o mai bunã înþelegere, con-
sider cã trebuie detaliat puþin istori-
cul acestei societãþi.

ANCUÞA STANCIU
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Cristina Chiriac, vicepreºedintele AVAS, ne-a acordat un interviu,

în care a comentat implicaþiile deciziei Comisiei Europene sã

aprobe, pe data de 7 martie, dupã aproape patru ani de investiga-

þii, conversia în acþiuni a datoriilor combinatului chimic “Oltchim”

cãtre AVAS.

Penibila suspendare
Oltchim

Bursa de Valori Bucureºti a catadicsit
sã suspende de la tranzacþionare ac-
þiunile Oltchim, abia vineri diminea-
þã, deºi informaþia despre faptul cã a
fost aprobatã, de cãtre Comisia Euro-
peanã, conversia în acþiuni, în favoa-
rea AVAS, a datoriilor Combinatului
de 135 de milioane de euro cãtre stat,
fusese speculatã de unii investitori,
încã de miercuri de la prânz.

Noi înºine, ziarul BURSA, am pu-
blicat ºtirea joi dimineaþã, iar Comi-
sia Europeanã ne-a confirmat-o ofi-
cial la prânz, dupã ce, mult mai de-
vreme, primiserãm asigurãri, neofi-
cial, cã ºtirea este autenticã, de la alte
douã instituþii ale statului.

Suspendarea de vineri dimineaþã
stârneºte un sentiment de jenã, parcã
nici nu-þi mai vine sã te apropii de
subiect; o mãsurã ca suspendarea de
la tranzacþionare nu este una uzualã
ºi nici formalã, doar ca sã bifeze cã a
îndeplinit o regulã, ci este o mãsurã
radicalã, care se întemeiazã pe raþiu-
ni de funcþionare echitabilã a pieþei.

MAKE
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ANALIªTII NOªTRI:

Bãncile nu vor suferi pierderi semnificative
l Blãnculescu: “Pentru þara noastrã va exista un blocaj privind finanþarea de pe
piaþa europeanã”

Acceptarea de cãtre investitorii
privaþi a preschimbãrii obligaþiuni-
lor elene, în cadrul procesului de re-
ducerea a datoriei Greciei, nu va
avea efecte puternice în mediul fi-
nanciar ºi economic al þãrii noastre,
sunt de pãrere analiºtii de la noi.
Printre investitorii care au fost de
acord cu preschimbarea datoriilor

greceºti se numãrã bãnci prezente în
sistemul nostru bancar, însã acestea
nu vor avea de suferit deoarece ur-
meazã sã fie recapitalizate, ne-au de-
clarat analiºtii.

Cãlin Rechea, analist economic,
ne-a precizat cã pierderile nu sunt
materializate pentru cã sunt acoperi-
te de valurile de lichiditate.

Domnia sa ne-a spus: “Nu o sã fie
mare lucru. Urmeazã sã fie recapita-
lizate bãncile. Deocamdatã, se þin
bine, sunt injecþii de lichiditate la ni-
velul Bãncii Centrale Europene ºi la
nivel de bãnci centrale”.

ELENA VOINEA
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FALIMENTUL GRECIEI

Pierderi importante pentru
bãncile naþionalizate
din Austria

În urma restructurãrii datoriilor
suverane ale Greciei, International
Swaps and Derivatives Association
(ISDA) a publicat vineri, 9 martie
2012, un comunicat de presã prin
care precizeazã cã a avut loc un eve-
niment de default, care implicã
activarea contractelor CDS.

Decizia ISDA a fost determinatã
de aplicarea clauzelor de acþiune co-
lectivã, care obligã toþi creditorii
Greciei sã accepte reducerea valorii
nominale a datoriei publice, în con-
diþiile în care participarea voluntarã
a depãºit pragul de 75% din totalul
creditorilor.

O decizie anterioarã a ISDA, din
1 martie 2012, preciza cã nu au
fost îndeplinite condiþiile pentru
recunoaºterea evenimentului de
default, în ciuda protestelor sem-
nificative ale investitorilor, care
au acuzat existenþa unor puternice
conflicte de interese. Majoritatea

membrilor ISDA sunt mari bãnci
internaþionale, care au emis ante-
rior instrumente CDS cu valori
semnificative pentru protecþia
împotriva defaultului suveran al
Greciei, pe fondul încrederii în ca-
pacitatea autoritãþilor europene de
rezolvare a crizei datoriilor.

În perioada urmãtoare se vor clari-
fica consecinþele acestui eveniment
de default asupra instituþiilor finan-
ciare din Europa.

Primele efecte au apãrut la nivelul
bãncilor naþionalizate din Austria.
Conform unor ºtiri Bloomberg, Aus-
tria trebuie sã injecteze capital supli-
mentar de circa un miliard de euro în
KA Finanz AG, o bancã înfiinþatã în
2008 pentru preluarea activelor ne-
performante ale bãncii Kommunal-
kredit Austria AG.

CÃLIN RECHEA
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Prea târziu pentru repatrierea
aurului României?

Criza financiarã care macinã
lumea de câþiva ani a scos
la ivealã adevãrata valoare

a legilor ºi tratatelor în faþa autori-
tãþilor naþionale sau internaþionale.
În condiþiile în care acestea le
încalcã cu impunitate sau elaborea-
zã altele ad-hoc, au început sã apa-
rã ºi politicieni care privesc aurul
ca o ancorã indispensabilã a stabili-
tãþii viitoare.

ªtiri recente din presa naþionalã ºi
internaþionalã aratã cã parlamentari
din Germania ºi Elveþia au cerut au-
ditarea rezervelor naþionale de aur,
precum ºi repatrierea aurului depo-
zitat la instituþiile financiare exter-
ne.

Cotidianul Bild a scris despre ini-
þiativa Comitetului Bugetar al Par-
lamentului Germaniei de a evalua
modul în care Bundesbank adminis-
treazã rezervele de aur ale þãrii, în
condiþiile în care Biroul Federal de
Audit a criticat normele relaxate de
audit intern ºi control ale rezervei
de aur.

Explozia monetarã din zona euro,
concretizatã prin creºterea bilanþului
BCE cu circa un trilion de euro în ul-
timele trei luni, pânã la 3,02 trilioane
de euro, evidenþiazã tot mai mult im-
portanþa criticã a aurului în rolul sãu
de ancorã monetarã.

În articolul din Bild, se estimeazã
cã circa 60% din aurul Germaniei
este depozitat în strãinãtate, majori-
tatea fiind la Federal Reserve Bank
of New York.

Oare cota de 60% are vreo semni-
ficaþie aparte? În rapoartele anuale

ale BNR din perioada 2005 – 2010
apare aceeaºi pondere a depozitelor
externe în totalul rezervei de aur
monetar.

În septembrie 2011, patru parla-
mentari din Elveþia au lansat iniþia-
tiva pentru garantarea rezervelor
de aur ale þãrii. Ei doresc sã supunã
la vot, în cadrul unui referendum,
trei propuneri: aurul de la banca
centralã trebuie stocat fizic în
Elveþia, interzicerea vânzãrilor de
aur de cãtre banca centralã a Elve-
þiei ºi pãstrarea a cel puþin 20% din
rezervele valutare ale Elveþiei în
aur.

Prin aderarea la FMI în 1992,
Elveþia a fost de acord sã renunþe la
acoperirea în aur a francului (n.a.
40% grad de acoperire conform
prevederilor Constituþiei), deoarece
o monedã susþinutã de aur nu era
compatibilã cu normele Fondului.
Dupã adoptarea noii Constituþii în
1999, Elveþia a vândut 1.300 de
tone din rezerva sa de aur între anii
2000 ºi 2005, scopul oficial fiind di-
versificarea rezervelor, iar nivelul
actual al rezervei de aur este de
1.040 de tone.

Parlamentarii din Elveþia scriu în
iniþiativa lor cã “prin acþiunile lor
iresponsabile, Federal Reserve ºi
Banca Centralã Europeanã s-au an-
gajat într-un proces de devalorizare a
propriilor monede, prin tipãrirea
unor volume imense de dolari ºi
euro”.

CÃLIN RECHEA
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