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Grecia, în stadiul final al
definitivãrii noilor mãsuri
de austeritate

Grecia intrã în stadiul final al defi-
nitivãrii unei noi serii de mãsuri de
austeritate dure, pachet în valoare de
13,5 miliarde de euro, în condiþiile
revenirii ieri, la Atena, a reprezen-
tanþilor troicii UE-FMI-BCE, co-
menteazã Eubusiness, conform
Agerpres.

Uniunea Europeanã, Fondul Mo-
netar Internaþional (FMI) ºi Banca
Centralã Europeanã (BCE) au acor-
dat o sãptãmânã coaliþiei premieru-
lui grec Antonis Samaras pentru
finalizarea setului de noi mãsuri de
austeritate, care ar duce la debloca-
rea creditelor de la UE ºi FMI de
31,5 miliarde de euro, în prezent
îngheþate. Aceste fonduri au fost sus-
spendate în luna mai, atunci când re-
formele iniþiate de guvernul elen s-au
blocat pe fondul disputelor politice.

Dupã mai multe sãptãmâni de ne-
gocieri, coaliþia guvernamentalã din
Grecia a ajuns, vineri, la un acord
privind “principalele puncte” ale no-
ilor mãsuri de austeritate.

V.R.

PROBABIL CÃ CIRCUL LUI D.D. NU SE TERMINÃ ASTÃZI

Dan Diaconescu mai
are 15 zile sã dea banii
pe “Oltchim”

S
urse bancare au confirmat
corectitudinea observaþiei
noastre cã nu este credibilã
scrisoarea “Gliding” Ltd

din Amsterdam, care garanteazã
existenþa a 45 de milioane de euro în
contul HSBC al lui Dan Diaconescu,
în primul rând, pentru cã nu existã

practica garantãrii prin scrisori tri-
mise de companii oarecari.

La 28 septembrie, în articolul “Pri-
vatizarea Oltchim, dupã planul lui Ro-
ibu (prin “Harry Potter”)”, publicat în
BURSA, am scris: “…sã observãm cã
scrisoarea unui off-shore care încre-
dinþeazã de existenþa banilor în contul

lui Dan Diaconescu, nu are nici un fel
de relevanþã în procesul privatizãrii
Oltchim, pentru cã nu este o scrisoare
trimisã de însãºi banca”.

MAKE
(continuare în pagina 3)
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Preþul aurului a ajuns la
recordul de 200 lei/gram
l Cãlin Rechea: “Leul s-a depreciat la un minimum
istoric faþã de aur”

Preþul gramului de aur a ajuns,
vineri, la un record de 200,34
lei, potrivit datelor Bãncii

Naþionale a României (BNR).
Nivelul de vineri a fost cu 2,2 lei

mai mare faþã de cel precedent, de
198,14 lei/gram. Motivul pentru care
cotaþia aurului a crescut la cursul
Bãncii Centrale este acela cã leul a
scãzut faþã de euro, sunt de pãrere
analiºtii. În plus, evoluþia de la noi a
preþului aurului este legatã de cea de
pe pieþele internaþionale, unde, ca ur-
mare a creºterii masei monetare afla-
tã în circulaþie, valutele s-au depre-
ciat faþã de aur, metalul preþios men-
þinându-ºi calitatea de investiþie de
refugiu, au adãugat analiºtii.

Analistul economic Cãlin Rechea
ne-a declarat cã referinþa pentru aur
anunþatã vineri de BNR aratã cã leul
s-a depreciat la un minimum istoric
faþã de metalul galben.

Domnia sa ne-a precizat: “Trebuie
subliniat cã aurul nu creºte, ci mone-
dele scad, pentru cã pe plan extern se
tipãresc foarte mulþi bani. Astfel, au-
rul ajunge sã se aprecieze faþã de
principalele valute. La noi, evoluþia
aurului este corelatã cu cea de pe pie-
þele internaþionale. Cotaþia aurului
anunþatã vineri de BNR aratã cã leul
s-a depreciat la un minimum istoric
faþã de metalul galben”.

Cãlin Rechea se aºteaptã ca preþul
aurului sã se menþintã pe trendul de
creºtere înregistrat în ultima

perioadã.
Deprecierea leului faþã de euro ºi

aprecierea metalului faþã de dolar au
fost cele douã forþe care au împins
aurul peste 200 lei/gram, ne-a decla-
rat Alina Piciorea, ºefa diviziei Cor-
porate & Retail Sales ºi a diviziei Fi-
nancial & Capital Markets din
cadrul Piraeus Bank.

Domnia sa a adãugat: “Interban-
car, cotaþiile au ajuns chiar pânã
aproape de 201 lei/gram, atât pe
fondul creºterii euro, care a urmat
«spargerii» nivelului de rezistenþã
de 4,52 lei, cât ºi pe fondul depre-
cierii dolarului american în urma
ºtirilor venite dinspre Spania, al
cãrei guvern a anunþat bugetul pen-
tru 2013 ºi mãsurile ce vor fi adop-
tate în cadrul planului de reformã
structuralã.

Creºterea masei monetare în cir-
culaþie, efect direct al rundelor de sti-
mulare din Statele Unite ale Ameri-
cii ºi al operaþiunilor de refinanþare
din zona euro, duce cãtre deprecie-
rea valutelor aruncate pe piaþã versus
aur, care devine noua «valutã bunã»
a lumii”.

Alina Piciorea se aºteaptã ca, spre
sfârºitul acestui an ºi în primul tri-
mestru din 2013, metalul galben sã
ajungã la peste 1.800 dolari/uncie ºi
respectiv 220 lei/gram.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

ÎNTRUCÂT NU AU PRIMIT SUBVENÞIILE
SOLICITATE,

Fermierii cer demisia
ministrului agriculturii
ºi ameninþã cu proteste

Fermierii cer demisia ministru-
lui agriculturii Daniel Con-
stantin ºi spun cã vor ieºi în

stradã, în aceastã sãptãmânã,
întrucât nu au obþinut subvenþiile
solicitate în cadrul întâlnirii de vineri
de la ministerul de resort.

Laurenþiu Baciu, preºedintele Ligii
Asociaþiilor Produ-
cãtorilor Agricoli din
România (LAPAR)
ne-a precizat: “Nu am obþinut nimic.
Nu au admis nicio propunere, din ca-
pul locului. Au luat pe «nu» în braþe ºi
nu acceptã nimic chiar dacã ieºim în
stradã. Am venit cu o serie întreagã de
propuneri pentru îmbunãtãþirea situa-
þiei, dar la toate au spus cã nu se poate.
I-am spus ministrului cã dacã nu se
poate nimic din ceea ce vrem sã-ºi ia
echipa ºi sã plece. Într-un cuvânt, i-am
cerut demisia”.

Dupã întâlnirea cu fermierii, mi-
nistrul Daniel Constantin a spus cã

runda de discuþii cu fermierii a fost
una “constructivã”. Oficialul a subli-
niat: “Sigur cã aºteptãrile sunt foarte
mari. Eu cred cã prin ceea ce am ob-
þinut la rectificarea bugetarã - prin
promisiunea de a se aloca acea sutã
de milioane de euro - suntem astãzi
în mãsurã sã ne îndeplinim o promi-

siune importantã pe
care am fãcut-o
pentru fermieri, ºi

anume aceea cã în 2012, pentru pri-
ma oarã de când suntem stat membru
al Uniunii Europene, putem sã acor-
dãm valoarea maximã admisã de cã-
tre Comunitatea Europeanã ºi statul
român prin Tratatul de aderare”.

Agricultorii au solicitat subven-
þii de 220 de euro pe hectar, pentru
2012-2013, în timp ce reprezen-
tanþii MADR au spus cã nu pot
acorda decât aproximativ 170 de
euro/ha. (EMILIA OLESCU)
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În atenþia abonaþilor la ziarul ”BURSA”

Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi
primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

Transportatorul de pânã acum al unora dintre abo-
namente, pe Bucureºti, ºi-a încetat activitatea;
abonamentele corespunzãtoare au fost transferate
altei companii.

Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.
Vã mulþumim pentru înþelegere,

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

PATRICK YOUNG:

“Pentru România, piaþa de
capital e subdezvoltatã”
l “Pe piaþa localã, existã atâtea orgolii, care nu ajutã «România» SA”

Reporter: Am asistat, anul aces-
ta, la schimbãri în conducerea
BVB. Existã aceastã intenþie ºi la
Sibex. Care este sfatul dumneavoas-
trã pentru conducerile celor douã
burse?

Patrick Young: Primul lucru pe
care ar trebui sã îl facã cele douã bur-
se ar fi sã se ignore reciproc. Deoare-
ce, deºi competiþia dintre cei doi

operatori ar putea fi un spectacol
pentru media, nu cred cã, în realitate,
ajutã la ceva.

Cel mai important lucru pe care
trebuie sã îl facã bursele de aici este
sã stabileascã încrederea. Sã înþeleagã
care le sunt clienþii ºi sã meargã sã îi
gãseascã. Piaþa de capital româneascã
nu este dezvoltatã destul pentru mã-
rimea ºi prosperitatea României.

Este vãzutã încã negativ de investi-
tori, în special de cei din afara þãrii.
Nu voi vorbi despre cum o vãd in-
vestitorii din România, pentru cã eu
sunt un investitor strãin în aceastã
þarã ºi vorbesc din punctul acesta de
vedere.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Patrick Young, Director Executiv al societãþii de consultanþã DV Advisors, a

organizat, recent, la Sibiu, Conferinþa “Young Markets”, care a analizat pieþele

financiare ºi regiunile economice în scopul înþelegerii viitorului lumii financiare.

Patrick Young este cunoscut pe piaþa localã dupã ce a fost propus de Teodor

Ancuþa, fostul preºedinte Sibex, sã preia conducerea executivã a bursei sibie-

ne, în primãvara anului trecut. Domnia sa este ºi deþinãtor de acþiuni Sibex.

Patrick Young ne-a împãrtãºit pãrerile sale despre bursele româneºti, dar ºi

principalele concluzii ale conferinþei “Young Markets”.

Domnul Young este director al Liquidnet Europe, cea mai mare reþea instituþio-

nalã de tranzacþionare care conecteazã peste 700 dintre administratorii de ac-

tive de top din lume, la oportunitãþi de tranzacþionare din peste 40 de pieþe de

pe tot globul.

CIFRÃ INFERIOARÃ ESTIMÃRILOR INIÞIALE

Bãncile spaniole au un deficit de
capital de 59,3 miliarde euro
l Spania va cere ajutor european de numai 40 miliarde euro pentru
recapitalizarea bãncilor, din cele 100 de miliarde aprobate

Bãncile spaniole au un deficit
de capital de 59,3 miliarde
euro (76,3 miliarde dolari),

cifrã inferioarã estimãrilor anterioa-
re, potrivit rezultatelor auditului in-
dependent realizat de compania

“Oliver Wyman” ºi dat publicitãþii
vineri seara, de Banca Spaniei ºi Mi-
nisterului Economiei de la Madrid.

În luna iunie, “Oliver Wyman”
anticipa cã bãncile spaniole au nevo-
ie de circa 62 de miliarde euro.

Conform testelor de stres realizate
de “Oliver Wyman”, “Bankia” -
bancã naþionalizatã în luna mai - are
nevoie de 24,7 miliarde euro, iar
“Banco Popular Espanol” SA – de
3,22 miliarde euro. Celelalte bãnci

care necesitã recapitalizare sunt
“Catalunyabank” (10,8 miliarde
euro), “NCG Banco” (7,2 miliarde
de euro), “Banco de Valencia” (3,4
miliarde de euro), “Banco Mare No-
strum” (2,2 miliarde de euro) ºi enti-
tatea care va rezulta din fuziunea
“Liberbank” – “Ibercaja” ºi “Caja
3” (2,1 miliarde de euro).

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 15)

Spania intenþioneazã sã împrumute

207,2 miliarde euro (266,5 miliar-

de dolari) de pe pieþe, în 2013, con-

form anunþului fãcut sâmbãtã, de

Ministerul Bugetului de Madrid.

Depozitarul
Central ar putea
elimina comisionul
pentruemitenþiicare
doresc sã se mute

Consiliul Concurenþei (CC) a de-
cis sã accepte, din partea Depozita-
rului Central, anagajamentul cã aces-
ta urmeazã sã fixeze la zero valoarea
comisionului pe care îl percepe emi-
tenþilor care doresc sã se mute la un
alt depozitar, a declarat pentru ziarul
BURSA, preºedintele CC, Bogdan
Chiriþoiu. Consiliul a realizat testul
de piaþã pentru propunerea menþio-
natã, acesta constând în postarea, pe
pagina de internet a CC, a propune-
rii, în aºteptarea unor eventuale ob-
servaþii ºi sugestii din partea actori-
lor din piaþa de capital, ne-a precizat
domnia sa.

Dupã finalizarea acestei faze, pro-
iectul de decizie urmeazã sã fie tri-
mis la Comisia Europeanã (CE),
care îl va analiza timp de o lunã, ne-a
explicat Bogdan Chiriþoiu. În cazul
în care CE nu ridicã obiecþii cu privi-
re la proiect, Consiliul Concurenþei
urmeazã sã îl aprobe, a mai arãtat
preºedintele CC, domnia sa
estimând cã decizia finalã urmeazã
sã fie adoptatã pânã la sfârºitul
acestui an.

Consiliul Concurenþei a deschis,
la începutul anului trecut, o investi-
gaþie cu privire la tarifele percepute
de Depozitarul Central în cazul pre-
dãrii registrului acþionarilor cãtre un
emitent sau cãtre o altã entitate (de-
pozitar). Tariful în cauzã stabilea cã
un emitent trebuie sã plãteascã 5
lei/acþionar dacã dorea sã îºi transfe-
re Registrul Acþionarilor de la Depo-
zitarul Central cãtre alt depozitar, de
exemplu. O astfel de decizie s-ar fi
dovedit extrem de costisitoare pen-
tru emitenþii cu un numãr mare de
acþiuni, precum societãþile de inve-
stiþii financiare (SIF-uri), în condiþii-
le în care acestea au între ºapte ºi
nouã milioane de acþionari. Tariful a
fost, însã, coborât la câteva sãp-
tãmâni dupã ce a fost aprobat, la pro-
punerea Bursei de Valori Bucureºti,
în cadrul Adunãrii Generale a Acþio-
narilor Depozitarului, din vara lui
2010.

ALEXANDRU SÂRBU

Citiþi, în pagina 3, articolul intitulat

Soarta “Oltchim”, decisã astãzi


