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OCDE: Marile bãnci din
zona euro necesitã capital
de 400 miliarde euro

Bãncile majore din zona euro tre-
buie sã obþinã capital de aproape 400
de miliarde euro (519,2 miliarde do-
lari) ca sã-ºi aducã ratele de leverage
la un nivel apropiat de cel al institu-
þiilor de credit din SUA ºi restul Eu-
ropei, potrivit Organizaþiei pentru
Cooperare ºi Dezvoltare Economicã
(OCDE).

Conform unui raport OCDE, bãn-
cile din zona euro trebuie sã obþinã
sume care echivaleazã cu 4,25% din
PIB-ul regiunii ca sã-ºi majoreze
rata de capital Tier 1 la 5% din valoa-
rea activelor. Organizaþia aratã cã
bãncile din Grecia, Franþa ºi Belgia
au nevoie de capital reprezentând
6% sau mai mult din PIB-ul naþional,
iar necesarul bãncilor din Portugalia,
Italia, Austria ºi Spania este mai mic
de 2% din PIB.

Banca Poloniei
va reduce dobânda cheie
în decembrie

Banca centralã a Poloniei va re-
duce dobânda cheie în decembrie,
pentru a doua lunã consecutiv, în
condiþiile în care ritmul de creºtere
al celei mai mari economii est-euro-
pene a încetinit la cel mai scãzut ni-
vel de dupã 2009, spune Adam Gla-
pinski, membru în board-ul acestei
instituþii.

Reprezentantul bãncii a declarat,
citat de Bloomberg:

“O reducere cu un sfert de punct
procentual a dobânzii la reuniunea
de sãptãmâna viitoare este decisã
deja. O nouã reducere dupã aceasta
nu este, însã, la fel de evidentã”.

La începutul acestei luni, Banca
Poloniei a redus dobânda cu 0,25
puncte procentuale, la 4,5%. (V.R.)
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Zona euro ºi FMI au decis
relaxarea acordului cu Grecia
l Atena va primi în decembrie tranºa de împrumut

Zona euro ºi Fondul Monetar Inter-
naþional (FMI) au ajuns, în noaptea de
luni spre marþi, la un acord în privin-
þa modalitãþii de relaxare a condiþii-
lor acordului de împrumut cu Gre-
cia, deschizând totodatã calea spre
deblocarea tranºei mult întârziate,
îngheþatã de luni de zile.

Dupã o reuniune care a durat peste
13 ore, zona euro ºi FMI s-au înþeles
ca datoria Greciei sã fie redusã de la
190% din PIB în
2014 la 124%
din PIB în 2020,
faþã de un obiectiv iniþial de 120%
susþinut de FMI.

“FMI a vrut sã se asigure cã zona
euro ia mãsurile necesare punerii
Greciei pe calea unei datorii sustena-
bile”, a declarat directorul general al
FMI, Christine Lagarde, dupã reu-
niunea Eurogrup la care a participat.
Oficialul FMI a menþionat cã Grecia
este, acum, “pe calea unei datorii
viabile”.

Totodatã, miniºtrii de finanþe din
zona euro au decis plata unui total de
43,7 miliarde euro cãtre Atena, iar
prima tranºã, de circa 34 de miliarde

euro, va fi vãrsatã în luna decembrie.
Întreaga platã va fi efectuatã în trei
tranºe, pânã la finele primului trimes-
tru din 2013.

Jean-Claude Juncker, liderul Eu-
rogrup, a afirmat cã acordul a fost
“foarte dificil” ºi fiecare parte a fãcut
eforturi semnificative pentru reali-
zarea consensului.

Preºedintele Bãncii Centrale Eu-
ropene, Mario Draghi, a arãtat cã

acordul privind
Grecia va reduce
incertitudinile de

pe pieþe ºi va consolida încrederea în
aceastã þarã, respectiv în Europa.

Eurogrup, FMI ºi BCE au stabilit
sã reducã datoria Greciei fãrã o ºter-
gere a acesteia, ci printr-un pachet de
mãsuri, printre care micºorarea
dobânzilor la creditele bilaterale
deja consimþite, extinderea la 15 ani
a perioadei de rambursare a împru-
muturilor acordate Greciei ºi o pre-
lungire de zece ani pentru plata
dobânzii.

ALINA VASIESCU
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Agenþiile de publicitate
au primit un ºut de la
Dan Voiculescu
O

ciudatã problemã
moralã mi-a rãsã-
rit brusc, ieri, oda-
tã ce Guvernul

Ponta a aprobat modificãri ale
Legii Audiovizualului, prin
Ordonanþã de Urgenþã, modi-
ficãri prin care televiziunile ºi
radiourile sunt eliberate din
sclavia în care le þineau agen-
þiile de publicitate.

Mãsura este dreaptã, o aplaud
cu bucurie ºi admiraþie.

Problema mea moralã constã
în fraptul cã modificãrile pe
care le aplaud se pare cã vor fi
fost iniþiate de Dan Voiculescu.

În opinia mea, Dan Voicules-
cu nu este capabil sã gândeas-
cã nici normal, nici pe un nivel
minim de pertinenþã.

Eu, unul, nucredcãVoicules-
cu este “om de afaceri”, o no-
þiune pentru care am o definiþie
care nu i se potriveºte, deoarece
conþine nota de “onestitate”.

Cu toate astea, Voiculescu a pro-
movat ideea plãþii TVAla încasare, o
idee corectã, care nu este nouã ºi pe
care am susþinut-o în BURSA, încã
de acum cincisprezece ani.

Voiculescu promoveazã ideea
TVA-ului diferenþiat, mult diminuat
pentru alimentele de bazã, ceea ce,

din nou, mi se pare corect, în condi-
þiile de pauperitate a naþiunii.

Iar acum, Voiculescu sfãrâmã mo-
nopolul de decenii al agenþiilor de
publicitate.

Ce pot sã fac?!
Sunt complet de acord cu Voicu-

lescu.

Nu mi-am imaginat, vreo-
datã!

Nu pot spune decât cã nu
cred cã nãravul ºi l-ar putea
schimba.

Dar acum, trebuie sã-l apla-
ud cu o mânã: cealaltã nu mi se
descleºteazã.

Agenþiile de publicitate me-
ritã ºutul primit în dos.

Situaþia de monopol pe care
ºi-au creat-o agenþiile nu putea
fi combãtutã de organele de pre-
sã – un lucru atât de binecunos-
cut în industria media, încât ori-
ce piþifelnic sau copywriter
agramat din agenþii îºi permi-
tea aroganþe incredibile, chiar
ºi cu ºefii televiziunilor.

Agenþiile de publicitate
concentreazã, fiecare, câte un
numãr de clienþi de reclamã –
agenþi industriali ori din co-
merþ ºi servicii – adicã se inter-
pun între organul de presã care
difuzeazã reclama, pe de o par-

te, ºi sursa de bani a televiziunii, fãrã
de care aceasta ar da faliment.

MAKE

(continuare în pagina 6)

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”

Acþiunile BVB,
la minim istoric

l Brokerii sunt nemulþumiþi de evoluþia cotaþiei Bursei l Listãrile statului,
ultima speranþã pentru revenire

Acþiunile Bursei de Valori
Bucureºti au scãzut cu
2 8 , 3 % , î n a c e s t a n ,

ajungând la un minim istoric de
20,61 lei/unitate, în ºedinþa de ieri.

Brokerii pun evoluþia titlurilor
BVB pe seamna scãderii încrederii
investitorilor ºi a climatului nefavo-
rabil, atât intern, cât ºi internaþional.

Amânarea ofertelor programate
de stat a se desfãºura prin piaþa de ca-
pital este vãzutã drept unul dintre
motivele deprecierii BVB.

Brokerii sperã cã o schimbare a
trendului titlurilor BVB ar putea
avea loc, anul viitor, în mãsura în
care va fi implementat programul de
listãri ale statului.

Analiºtii mai considerã cã sunt ne-
cesare mãsuri de reformã structuralã
la nivelul pieþei interne de capital,
care sã vizeze atât cererea, cât ºi
oferta din acest sector.

BVB a înregistrat tranzacþii în va-
loare de 5.834 milioane lei, în primele
trei trimestre din 2012, cu 33% mai
mici faþã de valoarea de 8.764 milioa-
ne lei înregistratã în primele 9 luni din
2011 din cauza lipsei unor noi privati-
zãri ºi în contextul evoluþiilor de pe
plan european ºi local, la nivelul pie-
þei de acþiuni ºi unitãþi de fond, con-
form raportului BVB la nouã luni.

Evenimentele majore din plan ex-
tern au avut un impact ºi pe pieþele de
capital, inclusiv piaþa de capital loca-

lã, influenþatã ºi de situaþia politicã in-
ternã destul de schimbãtoare. Acest
fapt a alimentat aversiunea la risc a
investitorilor, în primele nouã luni ale
anului, potrivit raportului citat.

Simion Tihon: “BVB a avut un
parcurs puternic descendent,
corelat cu evoluþia generalã a
sentimentului investitorilor”

Odatã cu trecerea datei ex-dividend
(data de la care cumpãrãtorii acþiunilor
nu mai pot încasa dividende aferente
anului trecut), BVB a avut un parcurs
puternic descendent, corelat cu evolu-
þia generalã a sentimentului investito-
rilor, ne-a declarat Simion Tihon, bro-
ker “Prime Transaction”.

Domnia sa a explicat cã preþul ac-
þiunilor BVB a înregistrat, anul aces-
ta, un declin de aproximativ 25%,
evoluþie corelatã cu interesul general
manifestat de investitori: “În prima
parte a anului, sub motivaþia unor di-
vidende cu randamente semnificati-
ve, preþurile în creºtere ale acþiuni-
lor, volumele tranzacþionate ºi opti-
mismul general existent pe piaþã au
dus la o creºtere de peste 25% a pre-
þului titlurilor BVB”.

DIANA ENACHE

(continuare în pagina 5)
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PARANORMAL LA OLTCHIM

Active ipotecate cu un mandat
care nu existã

Cercetãrile de la Oltchim ale cor-
pului de control al ministrului Eco-
nomiei, Daniel Chiþoiu, în care se
spune cã ar fi fost cooptaþi ºi procu-
rori DNA, au descoperit fenomene
ce par sã þinã de domeniul paranor-
malului. Surse din combinat afirmã
cã anchetatorii au constatat cã, în
ºedinþa CA Oltchim din 30
mai, nu s-a discutat ºi aprobat
gajarea unor active de pe
platforma petrochimicã
Arpechim în favoarea Pol-
chem Societe Anonyme, fur-
nizor ce trebuia sã-ºi recupe-
reze o datorie de circa 10 mi-
lioane de euro.

Cu toate acestea, existã o
decizie din acea zi a Consi-
liului de Administraþie (CA)
al Oltchim, ce poartã semnã-
tura lui Karoly Borbely (preºedinte
al CA la data respectivã), prin care
Constantin Roibu, fostul director ge-
neral, era împuternicit sã ipotecheze
respectivele active.

Sursele noastre susþin cã înregis-
trarea ºedinþei CA din 30 mai ºi pro-

cesul verbal aratã cã nu a existat vreo
decizie privind gajul pentru Pol-
chem ºi cã ar fi ºi mãrturii ºi declara-
þii ale unor membri ai Consiliului în
acest sens. Astfel, anchetatorii au sus-
piciunea, potrivit surselor citate, cã
împuternicirea lui Roibu este un do-
cument ilegal, existând posibilitatea

ca fostul preºedinte CA, Karoly Bor-
bely, sã nu aibã habar de existenþa
împuternicirii buclucaºe.

Alte surse din combinat ne-au
spus, însã, cã cercetãrile trebuie sã
continue pentru cã, la o sãptãmânã
dupã CA-ul din 30 mai, ar fi avut loc

un vot prin corespondenþã al mem-
brilor CAal unor documente privind
activitatea combinatului vâlcean,
printre care ºi gajul pentru Polchem.

Karoly Borbely ºi Constantin Roi-
bu nu au putut fi contactaþi ieri, pânã
la închiderea ediþiei, pentru a clarifi-
ca situaþia.

La finele sãptãmânii trecu-
te, ziarul "BURSA" a publicat
în exclusivitate informaþia
potrivit cãreia mai multe fir-
me cu acþionariat în paradisuri
fiscale au primit gaj active ale
Oltchim, cu o valoare totalã
de peste 100 milioane de euro,
în urma unor acþiuni ilegale
ale fostului director general
Constantin Roibu. Un astfel
de gaj de 42 milioane euro
(active de pe platforma petro-

chimicã de la Arpechim, modernizate
cu 60 milioane de euro - fonduri de la
stat) a fost dat companiei Polchem
Societe Anonyme pentru o datorie de
doar 7 milioane de euro. (A.T.)
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Un alt client câºtigã împotriva BCR
l Instituþia de credit poate sã facã recurs

Curtea de Apel Bucureºti a
decis, într-un proces deschis
de cãtre un client al BCR

împotriva instituþiei de credit, cã
dobânda pe care acesta trebuie sã o
plãteascã este formatã din marja
fixã de 1,5%, stabilitã iniþial în con-
tract, la care se adaugã dobânda in-
terbancarã la nivel european
(EURIBOR). Instanþa a hotãrât cã
practicarea unei dobânzi de referinþã
variabilã reprezintã o clauzã abu-
zivã, motiv pentru care a dispus înlo-
cuirea acesteia cu EURIBOR+1,5%.

De asemenea, Curtea de Apel Bu-
cureºti a mai constatat ºi caracterul
abuziv al clauzei cuprinse în anexa
contractului de credit, care permite
bãncii sã declare scadenþa anticipatã
a creditului, în cazul în care valoarea

garanþiilor pe care clientul le-a con-
stituit ar scãdea sub valoarea creditu-
lui rãmas de platã.

BCR are dreptul sã facã recurs în
termen de cincisprezece zile de la
comunicarea deciziei instanþei.

Tribunalul Municipiului Bucu-
reºti a decis, pe data de 9 martie, cã
perceperea unui comision de acorda-
re a creditului, în cuantum de 2,5%,
ºi a unui comision de administrare,
de 0,05%, reprezintã clauze abuzive
ale contractului de credit, constatând
nulitatea absolutã a acestora ºi
obligând BCR sã restituie clientului
sumele plãtite în baza acestora, pre-
cum ºi sã îi plãteascã suma de 3.500
lei cu titlul de cheltuieli de judecatã.

ALEXANDRU SÂRBU

ARIN STÃNESCU, UNPIR:

“Bãncile au ascuns
pierderile sub preº”
l Nicolae Cintezã, BNR: “Verificarea rezultatelor
semestriale auditate ale bãncilor s-a încheiat ºi
valorificãm rezultatele”

Bãncile au amânat pentru prea mult
timp solicitarea falimentului, în cazul
companiilor care nu puteau rambursa
împrumuturile, aºa încât au rostogolit
creditele ºi au ascuns pierderile sub
preº, însãBancaNaþionalãaRomâniei
(BNR) ºi-a pierdut rãbdarea, a decla-
rat, ieri, Arin Stãnescu, preºedintele
Uniunii Naþionale a Practicienilor în
Insolvenþã din România (UNPIR), în
cadrul unei conferinþe.

Domnia sa a precizat cã înþelege

comportamentul bãncilor, care au
încercat sã amâne mult timp o deci-
zie drasticã în cazul unor companii
cu restanþe mari, care ar fi însemnat
asumarea certã a unor pierderi,
încercând prin artificii tehnice sã nu
ajungã la restanþe de peste 90 de zile
ºi sã evite falimentul.

Preºedintele UNPIR a adãugat:
“Cred cã supravegherea BNR ºi-a
pierdut puþin rãbdarea ºi a cerut rapor-
tãri auditate semestrial. Asta înseamnã

cã ce raportaþi la jumãtatea anului nu
prezintã încredere. Am aflat toþi cã li
s-a spus celor ºapte auditori din piaþã
la modul ferm sã nu se îndepãrteze
foarte mult de valoarea de piaþã. (...)
Consecinþa va fi cã o parte din mem-
brii comunitãþii va trebui sã vinã cu
bãnuþii de acasã pentru a completa
cerinþele de capital”.

ELENA VOINEA
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Citiþi, în pagina 6, articolul intitulat “Legea

Audiovizualului, modificatã în tãcere”.


