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LUCIA HOSSU LONGIN:

Preºedintele TVR joacã
“alba-neagra” cu documentele

Preºedintele TVR Alexandru
Lãzescu refuzã, în continua-
re, sã prezinte Consiliului de

Administraþie (CA) documente re-
feritoare la situaþia financiarã a in-
stituþiei ºi la bugetele unor emisiuni,
dupã cum ne-a declarat Lucia Hossu
Longin, membru în CA.

Domnia sa ne-a precizat: “Cred cã
ne vom adresa din nou Parlamentu-
lui. Este inadmisibil sã ni se refuze
accesul la documente, este dreptul
nostru sã ºtim ce se întâmplã în tele-
viziune. Nu ne-a prezentat niciun
plan de relansare a TVR. Noi am do-
rit sã fim în consens cu ceea ce a vrut
premierul - un plan strategic de re-
formã, de relansare a televiziunii - pe
care l-a solicitat ºi Consiliul. Am ce-
rut ºi o listã cu costurile emisiunilor
ºi nu ni s-a dat. Nu am fost anunþaþi
nici când au fost blocate conturile.
Am aflat de pe burtierele altor televi-
ziuni. Sunt foarte mâhnitã ºi foarte
supãratã pe preºedinte. Nu se proce-

deazã aºa. Preºedintele TVR joacã
«alba-neagra» cu documentele. Este
o lipsã de respect ºi o încãlcare repe-
tatã a legii televiziunii. Practic, ne
forþeazã sã nu ne îndeplinim atribu-
þiunile. Aceastã bãtaie de joc trebuie
sã se încheie, cu ajutorul Parlamen-
tului”.

Consiliul de Administraþie
se va reuni la douã zile
dupã ce Parlamentul va
dezbate raportul TVR

Lucia Hossu Longin ne-a spus
cã membrii Consiliului de Admi-
nistraþie al televiziunii publice au
fost convocaþi sã se reuneascã în
ºedinþã extraordinarã în data de
14 iunie, la douã zile dupã ce
Parlamentul va dezbate Raportul
TVR.

Doamna Longin s-a arãtat extrem
de deranjatã de faptul cã aceastã
ºedinþã va avea loc tocmai peste o
sãptãmânã, având în vedere faptul
cã ea a fost solicitatã de urgenþã,
pentru ca reprezentanþii CA ºi
conducerea televiziunii sã discu-
te pe marginea situaþiei financiare
a TVR.

EMILIA OLESCU
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China ridicã piaþa petrolului
Preþul petrolului brut a crescut

ieri, la bursele din New York
ºi Londra, dupã ce China a

decis sã reducã dobânda de referinþã
pentru prima oarã dupã 2008. Inves-
titorii speculeazã cã, la rândul lor,
responsabilii cu politica monetarã
din SUA ºi Europa vor lua mãsuri
pentru redresarea economiei, ceea
ce va stimula cererea de þiþei.

Cotaþia petrolului brut West Texas
Intermediate cu livrare în iulie a cres-
cut cu 1,19 dolari (1,4%) la ora 10.28,
la New York Mercantile Exchange,
ajungând la 86,21 dolari/ baril. Ante-
rior, preþul atinsese 86,87 dolari bari-
lul – cel mai ridicat nivel “intraday”
din 31 mai pânã în prezent.

La ICE Futures Europe din Lon-

dra, preþul þiþeiului Brent cu livrare
în iulie a urcat cu 0,92 dolari (0,9%),
la 101,56 dolari/baril.

Analiºtii aratã cã preþul petrolului
– care a pierdut 17% în mai, pe piaþa
americanã, consemnând cel mai mare
declin lunar din ultimii trei ani -, s-ar
putea redresa dacã liderii UE vor ac-
þiona în vederea soluþionãrii crizei
datoriilor din Europa.

Menþionãm cã banca centralã a
Chinei a coborât dobânda de politicã
monetarã pentru prima datã din
2008, în vederea stimulãrii creºterii
economice, pe fondul scãderii cere-
rii din zona euro. Banca Popularã a
Chinei a redus dobânda de politicã
monetarã cu 0,25 puncte procentua-
le, la 6,31%, acest nivel fiind aplica-

bil începând de astãzi.
Decizia de reducere a dobânzii vine

pe fondul îngrijorãrii autoritãþilor de la
Beijing în privinþa impactului costuri-
lor de finanþare asupra cheltuielilor
companiilor ºi expansiunii economi-
ce. Consiliul de Stat de la Beijing
avertiza, în luna mai, cã riscurile la
adresa creºterii sunt tot mai mari, dupã
ce unii oficiali ai bãncii centrale au
avertizat cã marile bãnci chineze ar
putea rata þintele de creditare pentru
primadatã înultimii ºapteani, dincau-
za cererii slabe.

Analiºtii anticipau cã banca cen-
tralã de la Beijing nu va reduce
dobânda cheie în acest an.

V. RIBANA

Pânã când vor ascunde
“Prietenii Coeziunii” dependenþa
de jaful instituþionalizat?

C
ând am citit zilele trecute
despre întâlnirea la nivel
înalt de la Bucureºti a
“Prietenilor Politicii de

Coeziune”, am crezut cã este vorba
despre o glumã de crizã. Nu mai au-
zisem pânã atunci de acest grup, dar
“numele” sãu mi-a oferit o idee de-
spre obiectivele sale.

Am vãzut
apoi ºi comu-
nicatul de pe
site-ul guver-
nului, care a
confirmat bã-
nuiala: foºti,
prezenþi sau
viitori faliþi ai
Europei ºi-au
unit forþele

pentruacerºi încontinuarebaniialtora.
Este de mirare cã autoritãþile care

cerºesc fonduri europene încearcã sã
se ascundã dupã tot felul de idealuri
mãreþe, care sigur vor conduce la
convergenþa cãtre þelul reprezentat
de modul de viaþã european?

Desigur cã nu. Exemplele de
“bunã purtare” vin chiar de la Bru-
xelles. Într-un studiu recent al insti-
tutului independent Open Europe
este dezvãluitã ipocrizia Comisiei
Europene, care a propus o creºtere a
bugetului UE din 2013 cu 6,8%, iar
apoi o nouã creºtere a bugetului pe

termen lung din perioada 2014 –
2020. Austeritate? Desigur, dar nu-
mai pentru pãlmaºi.

Analiza de la Open Europe mai
aratã cã bugetul UE poate fi redus
peste noapte cu aproape o treime,
fãrã efecte negative semnificative, în
condiþiile în care se cheltuiesc bani
aiurea pentru întreþinerea unor clãdi-
ri oficiale goale sau pentru susþine-
rea unor organizaþii neguvernamen-
tale cvasi-autonome. Aceste
ONG-uri, care sunt finanþate de cãtre
contribuabili, dar nu sunt controlate
direct de cãtre guverne, au cunoscut
o proliferare explozivã în ultimii doi
ani, fiind frecvente cazurile de su-
prapunere a cauzelor ºi obiectivelor

pe care le urmãresc.
Dar Open Europe este o organiza-

þie britanicã cu un puternic caracter
antieuropean, iar fondurile europene
de coeziune reprezintã cea mai mare
invenþie din istoria omenirii, nu-i aºa?

Se pare cã nu. Într-un studiu din
2008 al institutului austriac WIFO a
fost abordatã problema diferenþelor
de creºtere economicã observate la
nivelul a peste 1.000 de regiuni din
EU15. Diferenþele dintre regiunile
care au primit fonduri structurale ºi
cele care nu au primit au fost minime.
Mult mai importantã este o altã con-
cluzie a autorilor: “valoarea adãugatã
în regiunile finanþate din fonduri eu-
ropene este mult mai scãzutã decât re-

sursele care au fost alocate”. Aceasta
nu este decât o exprimare politicoasã
a faptului cã resursele financiare au
fost risipite în cadrul unor “proiecte”
fãrã valoare economicã.

Un alt studiu, de la Utrecht School
of Economics, finalizat înainte de
noul val al extinderii UE din 2004,
aratã cã fondurile structurale sunt
ineficiente în atingerea scopului
convergenþei, în special din cauza
cadrului instituþional (n.a. “Fertile
Soil for Structural Funds? A Panel
Data Analysis of the Conditional
Effectiveness of European Cohesion
Policy”, Utrecht School of Econo-
mics, 2003).

(continuare în pagina 3)

“Moody’s”
a retrogradat ratingul
BCR ºi Raiffeisen Bank
l BCR: Impactul asupra bãncii este limitat
l Raiffeisen Bank România: Anunþul
“Moody’s” nu reflectã rezultatele financiare
ale bãncii

Agenþia de evaluare “Mo-
ody’s” a redus ratingurile
Bãncii Comerciale Române

(BCR) ºi ale Raiffeisen Bank Româ-
nia la “Ba1”, în categoria investiþii-
lor cu caracter speculativ, potrivit
unui comunicat al agenþiei.

Anunþul vine la numai o zi dupã
ce “Moody’s” a redus ratingul bãn-
cilor mamã “Erste Group Bank”
AG ºi cel al “Raiffeisen Bank Inter-
national” AG, pe fondul vulnerabi-
litãþilor cauzate de condiþiile opera-
þionale din Europa Centralã ºi de Est
ºi din Comunitatea Statelor Indepen-
dente.

“Moody’s” a revizuit în scãdere
ratingul BCR pentru depozitele pe
termen lung în moneda localã la
“Ba1” de la “Baa2”, cu perspecti-
vã negativã ºi cel pentru depozite-
le pe termen lung în valutã la
“Ba1” de la “Baa3”, cu perspecti-
vã negativã.

Calificativul pentru depozitele pe
termen scurt în lei a fost coborât la
“Not-Prime” de la “Prime-2”, iar cel
pentru depozitele pe termen scurt în
valutã a fost retrogradat la “Not-Pri-
me” de la “Prime-3”.

De asemenea, agenþia de evaluare
financiarã a revizuit în scãdere ratin-
gul privind stabilitatea financiarã in-

dividualã (BFRS) la “E+” de la “D”,
cu perspectivã stabilã.

În cazul BCR, creºterea rapidã a
creditelor neperformante, care a
atins, la sfârºitul lunii martie, nivelul
de 22,4% din totalul portofoliului de
credite, reprezintã un semnal al slã-
birii mediului economic, potrivit
agenþiei de evaluare financiarã.
Trendul creditelor neperformante re-
flectã expunerea mare a bãncii pe
întreprinderile mici ºi mijlocii ºi pe
micro-companiile aflate în dificulta-
te. Nivelul semnificativ de credite în
valutã, în principal în euro, de apro-
ximativ 62% din totalul portofoliu-
lui de credite, reprezintã, de aseme-
nea, un factor de risc. Calitatea slabã
a activelor a condus la o pierdere re-
lativ mare în primul trimestru al ace-
stui an ºi va continua sã exercite pre-
siune pe profitabilitatea din 2013,
anunþã “Moody’s”.

Agenþia de evaluare financiarã
remarcã, însã, cã majorarea partici-
paþiei pe care Erste Bank o are la
BCR, la nivelul 92,3% ºi continua-
rea finanþãrii subsidiarei locale ara-
tã cã grupul îºi menþine sprijinul
faþã de BCR.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 4)

Banca Angliei menþine
dobânda

Banca Angliei (BoE) a decis, ieri,
sã pãstreze nemodificatã dobânda de
referinþã la nivelul minim record de
0,5%, conform aºteptãrilor analiºti-
lor. Dobânda BoE nu a mai fost modi-
ficatã din martie 2009. De asemenea,
BoE a anunþat cã nu extinde progra-
mul de achiziþii de obligaþiuni, care a
rãmas la 325 miliarde lire sterline.

Merkel vrea o uniune
politicã europeanã

Cancelarul german Angela Merkel
susþine o Uniune Europeanã “cu douã
viteze”, alcãtuitã dintr-un grup de þãri
din centrul zonei euro, care sã se
îndrepte cãtre o integrare mai amplã,
în timp ce state precum Marea Brita-
nie ar rãmâne izolate la periferia UE.

Europa se miºcã deja la viteze di-
ferite, a pus Merkel, invocând acor-
dul Schengen ºi uniunea monetarã,
care exclude Marea Britanie ºi Da-
nemarca.

“Nu avem nevoie doar de o uniu-
ne monetarã, ci ºi de o uniune fisca-
lã. Cu alte cuvinte, mai multã politi-
cã bugetarã comunã. ªi, înainte de
toate, avem nevoie de o uniune poli-
ticã, ceea ce înseamnã cã trebuie sã
transferãm treptat competenþe Euro-
pei ºi sã cedãm Europei control”, a
spus cancelarul german.

ªomajul din Franþa, la
cel mai ridicat nivel din
ultimii 12 ani

Rata ºomajului din Franþa a urcat
la 10% în primul trimestru din 2012,
acesta fiind cel mai ridicat nivel din
ultimii 12 ani, anunþã Institutul de
Statisticã de la Paris. (V.R.)
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CÃLIN RECHEA

Fotografie de familie a ºefilor de delegaþii guvernamentale la Lucrãrile Conferinþei Grupului

“Prietenii Coeziunii”, cu tema: “Cadrul Financiar Multianual UE 2014-2020”, Bucureºti.

BROADHURST A CÂªTIGAT PROCESUL
CU CNVM, ÎN CAZUL UZUC

Instanþa: Dispunerea CNVM
referitoare la delistãri, nelegalã
l Decizia poate fi atacatã cu recurs

Dispunerea CNVM referi-
toare la posibilitatea delis-
tãrii unei companii, prin

decizia Adunãrii Generale, este ne-
legalã, potrivit soluþiei pronunþate,
miercuri, de Curtea de Apel Bucu-
reºti.

Instanþa a judecat un proces între
“ B r o a d h u r s t
Investments Li-
mited” ºi Iosif
Alb, în calitate
de reclamanþi, ºi Comisia Naþionalã
a Valorilor Mobiliare ºi “Uzuc”, în
calitate de pârâþi, în cazul delistãrii
“Uzuc” Ploieºti (UZC), controlatã
de omul de afaceri ªtefan Vuza.

Hotãrârea este datã în primã in-
stanþã, cu drept de recurs pentru
CNVM.

Curtea a constatat nelegalitatea
dispoziþiilor articolului 2 din Dispu-
nerea de mãsuri nr. 8 din 15.06.2006

a CNVM, care stipula condiþiile în
care se putea realiza retragerea de la
tranzacþionare ca urmare a hotãrârii
AGA.

Reprezentanþii CNVM nu au pu-
tut fi contactaþi pânã la închiderea
ediþiei.

Cristi Preda, avocatul “Broad-
hurst” ºi al ac-
þionarului mi-
no r i t a r Ios i f
Alb, ne-a rela-

tat: “Am atacat o hotãrâre AGA
Uzuc referitoare la delistarea so-
cietãþii, care s-a întemeiat pe
aceastã dispunere de mãsuri. Pe
lângã alte motive de nulitate, am
invocat ºi excepþia de nelegalitate
a dispunerii de mãsuri a CNVM
8/2006”.

ADINA ARDELEANU
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