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Grecia, paralizatã
de noi greve

Grecia a fost, ieri, aproape parali-
zatã de greve organizate de ADEDY
- unul din sindicatele principale din
þarã, care îi reprezintã pe angajaþii
din sectorul public -, dar ºi de lucrã-
torii de la metrou, tramvai ºi trenuri
urbane. Aceºtia nu au lucrat ieri pânã
la ora 21.00.

Ieri au fost organizate douã protes-
te majore în Atena: unul în piaþa cen-
tralã Klafthmonos, iar altul în piaþa
Omonia.

Astãzi, lucrãtorii din transportul
public elen nu vor lucra, având pla-
nificatã o grevã de 24 de ore ca semn
de protest faþã de mãsurile de auste-
ritate impuse de guvern.

Obligaþiunile elene,
acceptate din nou
drept colateral de BCE

Banca Centralã Europeanã (BCE)
va accepta din nou, începând cu data
de 21 decembrie, obligaþiuni suvera-
ne greceºti drept garanþii pentru

împrumuturile
acordate bãn-
cilor.

D e c i z i a
BCE în acest
sens vine dupã
ce, marþi, agen-
þia Standard &
Poor’s a îmbu-
nãtãþit cu ºase
trepte ratingul

suveran al Greciei, la “B-”, de la
“SD” (selective default - incapacita-
te parþialã de platã). Un rating “B-”
este, însã, sub nivelul recomandat in-
vestiþiilor.

Ratingul Greciei are perspectivã
stabilã.
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BCR, obligatã de instanþã
sã restituie comisioanele
încasate abuziv
l Banca trebuie sã plãteascã un milion de lei cãtre
clienþi l BCR: “Este anormal sã punem în aplicare
decizia primei instanþe, având în vedere ne-epuizarea
cãilor de atac” l Gheorghe Piperea: “Nu doar bãncile
executã silit, ci ºi clienþii pot executa bãncile”

Judecãtoria Sectorului 3 a res-
pins contestaþia Bãncii Comer-
ciale Române (BCR), în cadrul

unui proces colectiv cu 131 de
clienþi, prin care instituþia a solicitat
suspendarea executãrii silite hotãrâ-
tã anterior de in-
stanþã, potrivit
deciziei Judecã-
toriei.

În urma pro-
nunþãrii sentinþei,
BCR se aflã în
procedura execu-
tare silitã pentru
suma de un milion
de lei, pe care tre-
buie sã o plãteascã
cãtre clienþi, co-
misioanele din
contractele de credit fiind declarate
de instanþã drept abuzive, ne-a preci-
zat Gheorghe Piperea, avocatul care
îi reprezintã pe clienþi.

Domnia sa ne-a spus: “Nu doar
bãncile executã silit, ci ºi clienþii pot
executa bãncile. Banca a încercat sã
opreascã executarea silitã prin mai
multe contestaþii, care însã au fost
respinse. Costurile proceselor bãncii

se rãsfrâng asupra clienþilor ºi asupra
angajaþilor”.

Paul Cristian Lospa, avocat în
cadrul “Piperea&Asociaþii”, ne-a
declarat cã asupra conturilor BCR
a fost înfiinþatã mãsura popririi,

însã aceastã mã-
surã a fost tempo-
rizatã (n.r. sus-
pendatã provizo-
riu) odatã cu in-
troducerea con-
testaþiei în execu-
tare formulatã de
BCR. Acum, dupã
respingerea con-
testaþiei formula-
tã de cãtre bancã
se va reveni asu-
pra mãsurii po-

pririi conturilor BCR, a adãugat
domnia sa.

BCR considerã cã este anormal sã
punã în aplicare decizia instanþei,
având în vedere faptul cã încã nu au
fost epuizate toate cãile de atac în
proces.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 3)

ªAPTE ANI DE ACTIVITATE PE PIAÞA ROMÂNEASCÃ

“Stabilitatea politicã ºi administrativã va
reinstala încrederea în mediul de afaceri”

(Interviu cu domnul Tolga Oran,
Sales&Marketing country manager al

GEFCO România)

Reporter: Cum caracterizaþi acti-
vitatea GEFCO România în cei ºapte
ani de activitate? Care segment al
afacerii a mers cel mai bine?

Tolga Oran: Pentru GEFCO
România, cei ºapte ani de activitate
au reprezentat o perioadã de creºtere
constantã ºi de dezvoltare a afacerii,
în care subsidiara s-a poziþionat ca
unul dintre liderii furnizorilor de lo-
gisticã, preluând conducerea din
punct de vedere al calitãþii, costuri-
lor, respectãrii termenelor de livrare
ºi vitezei de execuþie.

Logistica auto este principalul do-
meniu de expertizã al GEFCO, dar
ne extindem în mod constant aceastã
experienþã pentru a acoperi alte in-
dustrii, cum ar fi electronicele ºi bu-
nurile electrocasnice sau industria
aerospaþialã.

Reporter: Ce loc ocupã GEFCO
România pe piaþa localã de logisticã

ºi transport?
Tolga Oran: Poziþia

noastrã pe piaþã s-a întãrit
din ce în ce mai mult în ulti-
mii doi ani de prezenþã pe
aceastã piaþã. Suntem nr. 1
din punct de vedere al profi-
tabilitãþii ºi nr. 2 din punct de
vedere al cifrei de afaceri.

Doi ani la rând, ni s-a
acordat premiul “Cel mai
eficient operator de logis-
ticã din România” la Gala
de Tranzit. Mai mult, anul
acesta ºi anul trecut, am
primit de asemenea premiul 1 în
“Topul Firmelor din Bucuresti”, la
categoria noastrã, organizat de Ca-
mera de Comerþ ºi Industrie a Muni-
cipiului Bucureºti.

Reporter : Cum a evoluat
GEFCO România în cei ºapte ani de
activitate, din punct de vedere al ci-

frei de afaceri? Dar al profitului?
Tolga Oran: Am avut o creºtere

constantã pe parcursul acestor ºapte
ani, reuºind chiar sã ne dublãm cifra
de afaceri în 2007 ºi 2008. Am reuºit
de asemenea sã ne menþinem profi-
tabilitatea constantã.

(continuare în pagina 2)

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”

SCHIMBÃRI CU CÂNTEC

Ionel Malenda, noul
director general al SMART

Cosmin Monac, directorul ge-
neral al SMART rãmas de
pe vremea guvernãrii PDL,

a fost înlocuit din funcþie cu Ionel
Malenda (membru PNL).

Surse din Transelectrica ne-au
spus cã, deºi numirea dom-
nului Malenda a avut loc în
urmã cu o sãptãmânã, abia
ieri a avut loc înlocuirea
oficialã pentru cã domnul
Monac s-a dat greu dus din
SMART, filiala transporta-
torului naþional de energie.
Sursele noastre afirmã cã
domnul Monac a refuzat sã
predea actele societãþii,
ºtampila, a tãiat faxul ºi cã
s-a baricadat în birou, neper-
miþând accesul în sediul SMART,
pe motiv cã membrii Consiliului
de Administraþie (CA) nu ar fi
avut mandat sã-l schimbe. Prin
Transelectrica se vorbeºte cã dom-
nul Monac ar fi trecut în barca
PNL, în speranþa de a rãmâne la
ºefia SMART.

Ieri abia s-a putut instala noua

conducere de la SMART, mai spun
sursele citate. Ionel Malenda a fost
consilier al unui vicepreºedinte
CNVM, manager la BCR Asigurãri
de VIG, Asirom Viena Insurance
Grup, expert birou parlamenter ºi di-

rector general al Administraþiei Flu-
viale Dunãrea de Jos Galaþi
(2008-2009).

Noul CA al SMART este prezidat
de directorul general al Transelectri-
ca, Andrei Gabriel Benghea Mãlã-
ieº. Din CA mai fac parte Ionel Ma-
lenda, Gabriel Piþu, Liviu Radu ºi
Maria Râmniceanu. (A.T.)

(continuare în pagina 2)

ÎN ANUL DEVALORIZÃRILOR COMPETITIVE...

Cine îºi va distruge
primul moneda în rãzboiul
valutar mondial?
A

venit ºi vremea bilanþurilor
de sfârºit de an ºi a prog-
nozelor pentru anul viitor.
Dupãcumne-aobiºnuitde

mai mult timp, banca danezã de inve-
stiþii Saxo Bank ºi-a publicat progno-
zele “scandaloase” pentru 2013.

Acestea au fost
preluate pe larg de
presa internaþionalã
ºi cea naþionalã. De
un interes mai scã-
zut s-a bucurat, din
pãcate, cuvântul
înainte al lui Steen
Jakobsen, econo-

mistul ºef al bãncii.
“Macroeconomia nu mai are mu-

niþii pentru îmbunãtãþirea sentimen-
tului de pe pieþe”, scrie Jakobsen, iar
“nouã nu ne-a rãmas decât sã ne ru-
gãm pentru un viitor mai bun”, în
condiþiile în care “am fost reduºi la
statutul de observatori ai acþiunilor
bãncilor centrale, ca o hoardã de dro-
gaþi care aºteaptã urmãtoarea injec-
þie de lichiditate”.

Dupã ce constatã cã “avem un ca-
pitalism proforma, cu un totalitarism

de facto”, Jakobsen adreseazã o ru-
gãminte, probabil cãtre guverne ºi
bãnci centrale, pentru “a primi îna-
poi pieþele libere”.

Din pãcate, dorinþa lui Steen Ja-
kobsen nu poate fi îndeplinitã, deo-
camdatã, de Moº Crãciun. ªi el recu-
noaºte, implicit, acest lucru, deoare-
ce revenirea pieþelor libere este aºa
de “scandaloasã” încât nu ºi-a gãsit
locul între cele zece prognoze care se
doresc a fi ºocante.

Mai aproape de realitatea din te-
ren, Jim Rickards, autorul cãrþii
“Rãzboaiele valutare – Fabricarea
urmãtoarei crize globale”, vede,
pentru perioada urmãtoare, o inten-
sificare a acþiunilor bãncilor centrale
ºi guvernelor pentru deprecierea
propriilor monede.

Rickards a declarat recent pentru
RT News cã “Federal Reserve luptã,
de fapt, împotriva depresiunii eco-
nomice. Conducãtorii Fed-ului nu

folosesc acest cuvânt, dar trebuie sã
recunoaºtem cã suntem într-o depre-
siune economicã din 2007". El se re-
ferã, bineînþeles, la noul program de
relaxare cantitativã lansat de banca
centralã americanã. ”Dar poate
Fed-ul sã-ºi atingã þintele înainte ca
toatã lumea sã-ºi piardã încrederea
în dolar?", se mai întreabã acesta.

Aºa cum arsenalele nucleare sunt
capabile sã asigure o “distrugere
mutualã garantatã”, la fel de garanta-
tã este ºi distrugerea economiilor
prin deprecierea voitã a monedelor
naþionale. Ce fel de avantaj competi-
tiv mai poate asigura o monedã de-
preciatã intenþionat, dacã toatã lu-
mea face la fel?

ªi totuºi, în lipsa unor alte idei,
“devalorizãrile competitive” par
gata sã fie accelerate, în ciuda nu-
meroaselor avertismente istorice.
Autoritãþile din economii mai mult
sau mai puþin dezvoltate cautã noi
cãi de manipulare a indicilor preþu-
rilor de consum, astfel încât sã
ascundã efectele noilor valuri mo-
netare.

(continuare în pagina 14)

CÃLIN
RECHEA

UBS, amendatã cu 1,5 miliarde
dolari pentru manipularea Libor
l Scandalul se extinde cu acuzaþii de dare de mitã

UBS AG, cea mai mare ban-
cã elveþianã, a acceptat sã
plãteascã o amendã de 1,4

miliarde franci (1,5 miliarde dolari)
în ancheta privind manipularea
dobânzilor interbancare Libor, în
urma unui acord cu autoritãþile ame-
ricane, britanice
ºi elveþiene.

Suma include
amenzi de 160 de milioane de lire
care vor fi vãrsate cãtre autoritãþile
britanice ºi 1,2 miliarde dolari - cãtre
Departamentul de Justiþie ºi Comisia
pentru Tranzacþii Futures cu Materii

Prime din SUA. Banca va plãti, de
asemenea, 59 de milioane de franci
cãtre Finma, autoritatea elveþianã de
supraveghere a pieþelor financiare,
care a ordonat confiscarea beneficii-
lor realizate de UBS în mod ilegal.

Amenda aplicatã UBS este de trei
ori mai mare
decât cea acorda-
tã bãncii britanice

“Barclays” Plc (450 de milioane de
dolari), singura care fusese sancþio-
natã pânã în prezent în cazul de ma-
nipulare a Libor.

Conform Finma, traderii UBS au

fãcut mai multe solicitãri cãtre anga-
jaþi ai bãncii în vederea raportãrii de
dobânzi cu valori mai mari sau mici,
care sã le aducã beneficii pe poziþiile
tranzacþionate. În plus, conformauto-
ritãþilor, un trander UBS a acþionat
pentru influenþarea raportãrilor Libor
pentru yeni prin mituirea unor brokeri
cu pânã la 15.000 de lire sterline
(24.400 de dolari) trimestrial, respec-
tiv prin oferirea de bani altor brokeri
pentru sprijin în menþinerea ratelor la
un nivel redus. Aceste acþiuni au avut
loc în anii 2006 - 2009. (A.V.)

(continuare în pagina 4)
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CE a adoptat propunerea
pentru revizuirea Directivei
pe tutun
l Philip Morris: “Acþionând în acest mod, Comisia a
ales nu numai sã îngrãdeascã inovaþia, dar ºi sã
ignore potenþialul pe care aceste produse l-ar avea
pentru îmbunãtãþirea sãnãtãþii publice”

Comisia Europeanã a adoptat,
ieri, propunerea de revizuire
a Directivei privind produ-

sele din tutun. Actul legislativ pro-
pus prevede norme noi ºi mai stricte
privind modul în care pot fi fabrica-
te, prezentate ºi comercializate pro-
dusele din tutun.

În etapa urmãtoare, propunerea
va fi discutatã în Parlamentul Eu-

ropean ºi în Consiliul de Miniºtri,
potrivit unui comunicat de presã al
CE. Acesta aratã cã adoptarea pro-
punerii este preconizatã pentru
anul 2014, proiectul urmând sã in-
tre în vigoare începând din
2015-2016.

EMILIA OLESCU
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