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BCE: Datoria Greciei
ar putea depãºi 140%
din PIB în 2020

Grecia nu va reuºi, prin politicile
sale actuale, sã-ºi reducã datoria pu-
blicã la un nivel gestionabil pânã în
2020, considerã Joerg Asmussen,
membru în board-ul executiv al Bãn-
cii Centrale Europene (BCE).

“Dacã politicile Greciei nu vor fi
schimbate, datoria publicã a acestei
þãri va fi, în 2020, ceva mai mare de
140% din PIB”, a declarat Asmussen,
citat de publicaþia belgianã De Tijd. În
opinia sa, þinta în acest sens stabilitã de
creditorii internaþionali ai Atenei, de
130% din PIB, nu va fi realizatã.

Fost reprezentant FMI:
“Datoria Greciei
trebuie redusã masiv”

Creditorii internaþionali ai Greciei
trebuie sã consimtã cât mai curând
posibil o ºtergere masivã a datoriei
þãrii, ca sã acopere golul de finanþare
al acesteia, considerã Arvind Virma-
ni, fost reprezentant al Indiei la FMI.

“Creditorii Greciei trebuie sã se
înþeleagã în privinþa unei noi ºtergeri
a datoriei, ca sã evite un faliment de
proporþii care ar putea zgudui zona
euro”, a spus Virmani.

Soros: “Criza euro
ameninþã unitatea ºi
idealurile Europei”

Investitorul miliardar George So-
ros susþine cã actuala crizã a datorii-
lor suverane din zona euro afecteazã
forþele care au þinut blocul monetar
unit, respectiv viziunea ce a dus la
crearea Uniunii Europene.

“Criza euro ameninþã unitatea Eu-
ropei ºi idealurile care au stat la baza
creãrii UE”, a declarat Soros la finele
sãptãmânii trecute, în cadrul unui se-
minar desfãºurat la Helsinki. (V.R.)
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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.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

INVESTITORII ÎªI REGÂNDESC
STRATEGIILE FAÞÃ DE PIAÞA LOCALÃ

Aproape 4% din Fondul
Proprietatea ºi-a schimbat
proprietarul
l ”Deal”-urile cu titluri FP au urcat lichiditatea
BVB la un nivel nemaivãzut de aproape doi ani

Frecvenþa tranzacþiilor negociate
cu titluri “vedetã” de la BVB, obser-
vatã în ultima perioadã, aratã cã o
parte dintre investitori îºi regândesc
strategia, considerã unii analiºti.

În ultimele luni, aproape cã nu este
sãptãmânã fãrã “deal”-uri pe Fondul
Proprietatea, transferuri care mai sal-
veazã lichiditatea slabã de la bursã.

Media tranzacþiilor zilnice de la
Bursa de Valori Bucureºti a mai ur-
cat ceva, vineri, când schimburile
negociate cu 3,8% din Fondul Pro-
prietatea au dus lichiditatea la 308,5
milioane lei (68,3 milioane euro),
maximul ultimelor 21 de luni

Cele trei deal-uri cu acþiuni FP au
însumat 282,1 milioane lei (62,5 mi-
lioane euro). Schimburile au fost efec-
tuate lapreþuride0,53 lei ºi0,529 lei.

Vânzãtorii ºi cumpãrãtorii pache-
telor transferate nu au fost raportaþi,
încã, însã analiºtii au avansat mai

multe scenari.

O posibilitate: pãrþile
implicate sunt fonduri de
investiþii, eventual
administrate de aceeaºi
societate de administrare

Avand în vedere procentul destul
de mare tranzacþionat, Marcel Mur-
goci, director operaþiuni la “Estin-
vest” Focºani, crede ca sunt douã sce-
narii posibile: - pãrþile implicate sunt
fonduri de investiþii posibil adminis-
trate de aceeaºi societate de adminis-
trare sau - vânzãtorul este un fond de
investiþii strãin ce a dorit sã îºi lichi-
deze participaþia pentru a se retrage
din piaþa româneascã, cumpãrãtorul
fiind un fond autohton.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Agenþia de publicitate MPG
contestã cifrele de audienþã
ale BRAT
lMPG refuzã plata cãtre BRAT, nemulþumitã de serviciile acestuia l Biroul Român de Audit al
Tirajelor a acþionat în instanþã Media Planning Group (MPG) l Instanþa a respins acþiunea BRAT,
iar BRAT a fãcut recurs l Directorul “Monitorul de Botoºani” considerã cã “SNA este o mare
gogoriþã ºi o moarã de tocat bani”

C
ifrele de audienþã publi-
cate de Biroul Român de
Audit al Tirajelor
(BRAT) sunt contestate

de mai mulþi beneficiari (publicaþii ºi
agenþii de publicitate), care conside-
rã cã datele Studiului Naþional de
Audienþã (SNA Focus) - cercetare
realizatã de BRAT care mãsoarã atât
audienþa ºi profilurile titlurilor din
presa scrisã, cât ºi consumul de pro-
duse ºi servicii - sunt “subiective” ºi
nu reflectã realitatea din piaþã.

MPG a rupt contractul pe
audienþe cu BRAT

Agenþia de publicitate MPG s-a
arãtat nemulþumitã de datele de au-
dienþã furnizate de BRAT, fapt pen-
tru care, în august 2010, agenþia a
întrerupt contractul cu “SNA Fo-
cus”, semnat, iniþial, în ianuarie
2006 ºi prelungit, prin acte adiþiona-

le, pânã în noiembrie 2009. Dupã
aceastã datã, “contractul se prelun-
geºte automat cu câte 1 an, dacã nu
se transmite de niciuna din pãrþi o
notificare a voinþei de neprelungire

în termen de 3 luni pânã la data la
care începe activitatea pentru fiecare
an de studiu SNA”, potrivit docu-
mentelor depuse de MPG la Judecã-
toria sectorului 1, într-un dosar des-

chis de BRAT împotriva agenþiei de
publicitate, în care solicitã plata unor
facturi neachitate de MPG.

Unul dintre aceste documente pre-
zintã scrisoarea prin care MPG in-
formeazã BRAT, în octombrie 2009,
asupra intenþiei de a renunþa la SNA,
dupã cum urmeazã:

“În urma unor analize interne pe
marginea rezultatelor livrate de studiul
SNA privind cifrele de readership ale
unor serii de publicaþii, amconstatat în
repetate rânduri cã valorile livrate de
cãtre acest studiu nu pot fi interpretate
ca fiind consistente ºi sustenabile cu
realitãþile tiparului de consum media-
tic din România. Acest lucru a fost
confirmat de cãtre clienþii noºtri, care
ºi-au manifestat în repetate rânduri re-
zerve asupra veridicitãþii cifrelor (nr.
mediu de cititori per exemplar)”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Societatea Românã de
Comerþ ºi Industrie, o soluþie
pentru finanþarea Oltchim
l FMI nu este de acord cu ajutorul de stat pentru
combinat l Bãncile analizeazã comandarea unui
audit ºi a studiului pentru viabilizarea societãþii

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) nu este de acord cu in-
fuzia de capital de la stat pen-

tru salvarea Oltchim Râmnicu
Vâlcea, susþin surse din Ministerul
Economiei. FMI agreeazã, în
schimb, finanþarea combinatului prin
Societatea Românã de Comerþ ºi
Industrie, mai spun sursele noastre.

Societatea Românã de Comerþ ºi
Industrie este acea firmã cu capital
de stat, pe care Guvernul a consfin-
þit-o printr-o Ordonanþã, pe la jumã-
tatea lunii octombrie, ºi care va deru-
la activitãþi de comerþ exterior.

Sursele noastre susþin cã, de fapt,
aceastã societate este creatã special
pentru Oltchim ºi va funcþiona ca un
SPV (special purpose vehicle).
SPV-ul statului va asigura (prin cre-
dite bancare), potrivit surselor din mi-
nister, fondurile pentru materia pri-
mã, va asigura comenzile ºi va plãti
Oltchim pentru serviciile prestate
(procesare). Firma, deþinutã 100% de
Ministerul Economiei, ar urma sã fie
înfiinþatã oficial chiar în aceastã
sãptãmânã, când sunt aºteptate sã iasã
toateactelede laRegistrulComerþului.

La finele sãptãmânii trecute, ofi-
cialii Ministerului Economiei au

avut mai multe întâlniri cu bãncile
creditoare ale Oltchim. Sursele cita-
te ne-au spus cã bãncile ºi autoritãþi-
le analizeazã, în prezent, varianta co-
mandãrii unui audit care sã arate si-
tuaþia financiarã a Oltchim ºi a unui
studiu care sã arate care este soluþia
de viabilizare a combinatului.

Atât auditul, cât ºi planul de viabi-
lizare ar urma sã fie finanþate, în
mare parte, din fondurile creditorilor
Oltchim, fiind o condiþie pentru obþi-
nerea de noi finanþãri, afirmã sursele
din minister.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

Sindicaliºtii “Tarom” contestã
noul CA

Sindicatele “Tarom” contestã
componenþa noului Consiliu de
Administraþie (CA) al companiei ae-
riene, din cauzã cã aceasta nu res-
pectã prevederile Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului (OUG) nr.
109/2011, privind guvernanþa cor-
porativã în întreprinderi-
le publice, ne-a declarat
Aurel Curdov, secretarul
general al Sindicatului
Naþional Tehnic (SNT)
“Tarom”.

Sindicatele reclamã
faptul cã nu toþi membrii
CA au ocupat poziþii de
conducere în companii
publice sau în companii
aeriene, care sã fi înregi-
strat profit, iar unii dintre
aceºtia au ocupat funcþii
politice, pânã de curând. Sindicatele
sunt nemulþumite ºi de faptul cã noul
director general al “Tarom”, Chri-
stian Edouard Heinzmann, a primit
un mandat de patru ani, deºi nu a pre-
zentat, încã, un plan de redresare al
transportatorului aerian, ne-a preci-
zat Aurel Curdov.

Domnia sa a mai arãtat cã noua
conducere nu s-a întâlnit cu repre-
zentanþii angajaþilor, de când a fost

învestit, prima întâlnire fiind progra-
matã pentru astãzi.

Dan Pascariu, preºedintele CA
“Tarom”, ne-a declarat cã numirea
noii conduceri a respectat principiile
guvernanþei corporative ºi nu repre-
zintã un prerogativ al sindicatelor.

“Numirea membrilor Consiliului de
Administraþie, care a fost realizatã
de cãtre acþionari, iar numirea con-
ducerii executive, care a fost realiza-
tã de cãtre CA, au respectat, ambele,
OUG nr. 109/2011. Aceste numiri
nu reprezintã atribute ale sindicate-
lor”, a arãtat domnia sa.

Consiliul de Administraþie al
“Tarom” l-a numit în funcþia de di-
rector general al transportatorului

aerian pe belgianul Christian Edo-
uard Heinzmann, fost preºedinte al
“Luxair”, compania naþionalã de
aviaþie din Luxemburg. De aseme-
nea, britanicul Michael Moriaty a
preluat poziþia de director general
adjunct, cu funcþia de chief financial

officer. Numirile au ve-
nit dupã ce Heinrich
Vystoupil a renunþat la
funcþia de director gene-
ral ºi la poziþia în CA,
neacceptând condiþiile
stipulate în contractul de
mandat.

Membrii CA“Tarom”
sunt Dan Pascariu,
preºedintele CA “UniC-
redit Þiriac Bank”; Va-
lentin Macec, consilier
personal al Ministrului

Transporturilor ºi Infrastructurii,
Ovidiu Silaghi; Dumitru Prunariu,
preºedintele Consiliului ªtiinþific al
Agenþiei Spaþiale Române; Lucian
Isar, fostul Ministru Delegat pentru
Mediul de Afaceri; Ciprian Ladun-
ca, director financiar ºi director ge-
neral adjunct al “Alico” România; ºi
omul de afaceri Marius Ghenea.
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n Profitul Bursei de Valori Bucureºti,
în scãdere cu 40%
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n Deputatul Alin Trãºculescu, reþinut
dupã ce a fost prins luând mitã
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n Florentin Þuca:
“Piaþa de avocaturã va fi marcatã
de frãmântãri ºi crizã”
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Cantitatea, mai importantã decât
calitatea în programele de guvernare

Programele de guvernare lan-
sate la sfârºitul sãptãmânii
trecute nu sunt, nici pe depar-

te, pe placul analiºtilor ºi reprezen-
tanþilor mediului de afaceri româ-
nesc.

În preajma lansãrii acestora, Sorin
Mândruþescu, preºedintele Camerei
de Comerþ Româno-Americane,
avertiza cã o scãdere a impozitului
pe venit nu ar fi o mãsurã oportunã în
actualul context economico-fi-
nanciar ºi sugera implementarea unui
sistem de colectare modern, care sã
suplimenteze veniturile publice.

La rândul sãu, Eric Stewart,
preºedintele Consiliului de Afaceri

Româno-American, vorbea despre
necesitatea asigurãrii unui mediu de
afaceri stabil, transparent, eficient ºi
predictibil ºi sublinia importanþa in-
frastructurii pentru ºansele Româ-
niei de a se transforma într-un “hub”
pentru investitori.

Programele ARD ºi USL vorbesc
depre reducerea, uniformã sau pro-
gresivã, a impozitului pe venit, redu-
cerea CAS, despre eliminarea biro-
craþiei, stimularea, sub diferite for-
me, a întreprinderilor mici ºi mijlocii
(IMM), creºterea salariului minim,
finanþarea cercetãrii ºi dezvoltãrii ºi
a proiectelor strategice de infrastruc-
turã. Atenþie sporitã primesc din par-

tea partidelor politice ºi energia,
agricultura, sãnãtatea sau educaþia,
însã aceste mãsuri par sã nu îi con-
vingã, întru totul, pe specialiºtii con-
tactaþi de noi.

Domniile lor apreciazã, în gene-
ral, generozitatea propunerilor, însã
identificã o serie de lipsuri ºi îºi ex-
primã îndoiala în privinþa viabilitãþii
acestora în lipsa unor mãsuri de bazã
pentru funcþionarea pieþelor ºi a im-
plementãrii lor în absenþa resurselor
ºi a voinþei politice.

ADELINA DABU,
ALEXANDRU SÂRBU
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