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Grevã generalã ºi
proteste anti-austeritate
în Grecia

Mii de manifestanþi anti-austerita-
te au ieºit ieri pe strãzile Atenei, în
cadrul primei greve generale de-
clanºate de sindicaliºtii eleni anul
acesta, ca protest faþã de reducerile
de cheltuieli guvernamentale ºi ma-
jorãrile de taxe.

(Citiþi articolul integral în pag.16)

Rajoy: Deficitul bugetar
al Spaniei, sub 7% din PIB
în 2012

Deficitul bugetar al Spaniei a fost
mai mic de 7% din PIB în 2012, aces-
ta fiind cel mai redus nivel din ulti-
mii patru ani, conform afirmaþiilor
premierului þãrii, Mariano Rajoy.

Analiºtii aºteptau un deficit de 8%
din PIB în Spania, anul trecut.

Moody’s: Bãncile spaniole
vor continua sã aibã
probleme cu finanþarea

Bãncile din Spania vor continua sã
se confrunte cu presiuni în privinþa fi-
nanþãrii ºi a lichiditãþii, în lunile urmã-
toare, deºi unele dintre acestea au
reuºit sã se împrumute de pe pieþele de
obligaþiuni, la începutul anului curent,
potrivit Moody’s Investors Service.

“Considerãm cã lichiditatea ºi fi-
nanþarea vor continua sã constrângã
profilurile de credit ale bãncilor, lu-
nile viitoare”, a declarat Pepa Mori,
analist Moody’s, autor al unui raport
privind bãncile din Spania.

“Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria” SA, “Banco Santander” SA,
“Banco Popular Espanol” SAºi “Cai-
xaBank” sunt bãnci spaniole care au
reuºit sã se împrumute de pe pieþele
de obligaþiuni, anul acesta. (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”

O scrisoare pentru neliniºtea
liderilor europeni
Goodyear Tire & Rubber, cel

mai mare producãtor de an-
velope din Statele Unite, a

anunþat de curând cã va închide
principala capacitate de producþie

din Franþa, dupã
c u m s c r i a l a
sfârºitul lunii
trecute Bloom-
berg.

Peste 1.000 de
locuri de muncã
vor fi pierdute
prin închiderea
fabricii de la
Amiens. Condu-

cerea diviziei franceze a Goodyear
ºi-a exprimat dezamãgirea cu privire
la eºuarea oricãror negocieri cu sin-
dicatele în ultimii cinci ani.

Bineînþeles cã Ministerul Redre-
sãrii Productive, în frunte cu Arnaud
Montebourg, a lansat cãutãri freneti-
ce pentru gãsirea unui investitor care
sã continue producþia, cu pãstrarea
locurilor de muncã.

Unul dintre cei interesaþi a fost
Maurice M. Taylor Jr., preºedinte ºi
director executiv al companiei Titan
International, unul dintre cei mai im-
portanþi producãtori de pneuri ºi roþi
la nivel mondial, în special pentru
agriculturã, construcþii, exploatãri
forestiere ºi miniere. Compania pro-
duce anvelope sub mãrcile Titan ºi
Goodyear Farm Tires.

Mai jos este scrisoarea pe care i-a
trimis-o ministrului Montebourg, ca
rãspuns la scrisoarea acestuia din 31

ianuarie 2013. Scrisoarea a fost pu-
blicatã pe site-ul cotidianului fran-
cez Les Echos ºi a fost preluatã de
Financial Times ºi Bloomberg.

8 februarie 2013
Stimate Domnule Montebourg,

Tocmai m-am întors în Statele Uni-
te dupã o cãlãtorie de afaceri de mai
multe sãptãmâni în Australia ºi vã
rog sã-mi acceptaþi scuzele pentru
faptul cã nu am putut sã vã rãspund
scrisorii din 31 ianuarie 2013.

Vã înþeleg raþionamentul ºi faptul
cã ministerul dumneavoastrã prote-
jeazã activitãþile industriale ºi locuri-
le de muncã în Franþa. Eu însumi ºi
Titan avem o istorie de 40 de ani în
achiziþionarea fabricilor neperfor-
mante, care pierdeau milioane de do-
lari, ºi restructurarea lor în activitãþi
profitabile, care plãtesc salarii bune.

Goodyear a încercat în ultimii pa-
truani sãsalvezeopartea locurilorde
muncã de la Amiens, locuri de muncã
dintre cele mai bine plãtite, dar sindi-
catele franceze ºi guvernul nu au fãcut
altceva decât sã vorbeascã.

Am vizitat fabrica de mai multe
ori. Forþa de muncã francezã este
plãtitã cu salarii mari, dar lucreazã
doar trei ore. Muncitorii primesc o
orã pentru pauze ºi prânz, vorbesc
trei ore ºi lucreazã trei ore. Le-am
spus în faþã muncitorilor francezi
acest lucru. Mi-au rãspuns cã aceas-
ta este tradiþia francezã!

Chinezii livreazã pneuri în Franþa
– de fapt în toatã Europa – ºi totuºi
nu faceþi nimic. În cinci ani, Mi-
chelin nu va mai putea sã producã
pneuri în Franþa. Franþa îºi va pier-
de baza industrialã deoarece guver-
nul este tot mai mare.

(continuare în pagina 15)

Bãncile europene nu sunt interesate
de creditele în dolari de la BCE

Bãncile comerciale din
zona euro nu au luat
niciun împrumut în

dolari de la Banca Centralã
Europeanã (BCE), în cadrul
operaþiunii sãptãmânale de
acordare de credite în monedã
americanã. Situaþia reprezintã
o premierã pentru ultimul an ºi
jumãtate.

Conform Market Watch,
BCE nu a acordat niciun cre-
dit în dolari în cadrul opera-
þiunii de profil din aceastã
sãptãmânã, în condiþiile în
care nu a existat nicio solicita-
re în acest sens.

Creditele în dolari acordate
de BCE au o dobândã fixã de
0,65%. În ultimele sãptãmâni,
volumul creditelor în dolari acordate
de BCE a scãzut semnificativ dupã
ce, în vara lui 2012, atinsese aproape
10 miliarde de dolari.

În perioada 28 ianuarie – 15 fe-
bruarie 2013, BCE a primit o singurã
solicitare pentru un credit de un mi-
liard de dolari.

Ca sã furnizeze credite în dolari,
BCE contracteazã suma echivalen-
tã de la Federal Reserve (banca
centralã a SUA), în baza unui acord
swap cu aceasta. Acordurile swap
le permit bãncilor centrale sã aibã
acces, pe termen scurt, la împru-
muturi reciproce, atunci când au

nevoie de lichiditãþi pentru
stabilizarea pieþelor financia-
re. Banca centralã a SUA a
anunþat, anul trecut, cã va
continua liniile de swap în
dolari cu BCE pânã în februa-
rie 2014.

Fed a mai încheiat acorduri
swap cu bãncile centrale din
Elveþia, Anglia, Japonia ºi Ca-
nada.

Menþionãm cã moneda
americanã a crescut ieri, faþã
de euro, dupã ce Statele Unite
au anunþat date din care
rezultã îmbunãtãþirea situa-
þiei pieþei imobiliare. Dola-
rul a urcat cu 0,1% la ora
10.08 pe piaþa din New
York, ajungând la 1,3373

unitãþi/euro.
Cancelarul german Angela Mer-

kel a declarat, ieri, cã un curs al mo-
nedei unice de 1,30-1,40 dolari face
parte din “normalitatea istoriei
euro”.

ALINA VASIESCU
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Modificarea schemei de
sprijin pentru energia verde,
posibilã din acest an

Autoritãþile analizeazã moda-
litatea în care pot modifica
legea ºi reglementãrile care

stabilesc schema de sprijin pentru
energia din surse regenerabile astfel
încât efortul financiar suportat de
consumatori sã fie temperat. Potrivit
unor surse din piaþã, este probabil ca
numãrul de certificate verzi acorda-
te anumitor tehnologii de producþie
sã fie redus din acest an.

Sursele noastre afirmã cã cea mai
spectaculoasã reducere va fi pentru
energia fotovoltaicã: de la 6 la 3 cer-
tificate verzi/ MWh. Reduceri mai
mici sunt aºteptate ºi pentru microhi-
drocentrale ºi biomasã.

Aceste reduceri vor fi operate în
urma finalizãrii de cãtre ANRE (re-
glementatorul pieþei de energie) a ra-
portului de monitorizare pentru anul
2012. Acest raport este aºteptat la fi-
nele lunii martie.

În baza acestui raport, Guvernul
poate decide modificarea schemei de

sprijin chiar din acest an, dacã se
constatã cazuri de supracompensare,
deºi legea din domeniu nu permite
astfel de intervenþii pânã la 1 ianua-
rie 2014.

Autoritãþile au analizat ºi reducerea
de la 57 la 30 de euro a valorii maxime
a unui certificat verde, dar o aseme-
nea mãsurã ar fi avut, conform surse-
lor noastre, repercusiuni grave asupra
investitorilor ºi ar fi declanºat multe
procese împotriva statului. (A.T.)

Zãngãnit de arme la BVB
l Asociaþia Brokerilor propune ca votul cumulativ sã fie obligatoriu la
alegerile BVB

P
iaþa de capi-
tal freamã-
tã, ies la
ivealã tot

mai multe nemulþu-
miri faþã de propune-
rile actualei condu-
ceri a Bursei de Va-
lori Bucureºti.

Pare cã mocneºte
o nouã “revoluþie”:
“taberele” îºi ascut
securile.

Bursa de Valori
Bucureºti ºi-a con-
vocat acþionarii pen-
tru 13 martie, înain-
tea ºedinþei de bilanþ,
pentru schimbarea actului constitu-
tiv ºi adoptarea unei noi politici tari-
fare.

Asociaþia Brokerilor s-a pronun-
þat, din capul locului, împotriva
creºterii comisionului fix pentru in-
termediari, aºa cum a propus BVB.

Acum, Asociaþia Brokerilor, alã-
turi de alþi ºase intermediari, a solici-
tat completarea ordinii de zi a Adu-
nãrii generale a acþionarilor Bursei
de Valori Bucureºti, potrivit unui
Raport transmis ieri de Bursã.

Asociaþia propune introducerea
obligatorie a votului cumulativ la
alegerile administratorilor BVB.

Votul cumulativ se vrea mãsurã
de protecþie pentru acþionarii mi-
noritari. La Bursã, însã, deþinerile
sunt limitate la 5%, aºa cã nu existã

niciun acþionar majoritar faþã de
care sã fie protejaþi minoritarii. La
alegerile BVB se creeazã întotdea-
una alianþe “strategice”, astfel cã,
deseori, s-au auzit voci susþinând
cã o problemã pe care ar trebui sã o
cerceteze Comisia Naþionalã a Va-
lorilor Mobiliare ar fi “concertarea
acþionarilor”.

Prin propunerile Asociaþiei Bro-
kerilor de modificare a Actului Con-
stitutiv s-ar “introduce obligaþia so-
cietãþii de a aplica metoda votului
cumulativ atunci când AGOA este
chematã sã-i aleagã pe toþi cei 9
membri ai Consiliului Bursei, fie ca
urmare a expirãrii duratei mandatu-
lui acestora, fie ca urmare revocãrii
lor de cãtre AGOA, fiind exceptate
situaþiile în care se desemneazã un

administrator defini-
tiv ca urmare a vreu-
nei situaþii de vacan-
þã (sic!) a postului
dintre cele enumera-
te la art. 56, în astfel
de cazuri nefiind
obligatoriu votul cu-
mulativ”.

Totodatã, acþiona-
rii BVB care au cerut
modificarea Convo-
catorului considerã
cã este necesarã
menþinerea obliga-
þiei administratorilor
de a declara cã nu au
colaborat cu Securi-

tatea, serviciile secrete române ºi
/sau strãine ºi extinderea acestei
obligaþii la nivelul conducãtorilor.

Propunerea pentru
politica tarifarã nu este
fundamentatã pe o analizã
la nivelul bugetului,
potrivit Asociaþiei
Brokerilor

Acþionarii care au cerut modifi-
carea Convocatorului ºi-au expri-
mat opoziþia faþã de modificarea re-
gimului comisioanelor practicate de
BVB.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Citiþi detalii în pagina 11.

CÃLIN
RECHEA

PONTA, DISPUS SÃ-I SPRIJINE PE INVESTITORII DE LA MECHEL

“Mechel” Târgoviºte ºi-a cerut insolvenþa, pentru reorganizare
l Cele patru combinate “Mechel” din România au fost vândute pe 50 de euro

Combinatul siderurgic “Me-
chel” Târgoviºte a cerut,
marþi, intrarea în insolvenþã,

în vederea reorganizãrii, dupã ce a
fost vândut, alãturi de celelalte acti-
ve pe care grupul rus le avea în
România, societãþii “Invest Nika-
rom” Bucureºti, contra unei sume
de aproximativ 50 de euro.

Într-un comunicat remis, ieri,
Bursei de Valori Bucureºti (BVB),
reprezentanþii combinatului au pre-
cizat: “Dorim sã menþionãm cã se
are în vedere protejarea intereselor
societãþii ºi relansarea activitãþii pe

baze solide în temeiul unui plan de
reorganizare, care avem convinge-
rea cã va conduce la viabilizarea so-
cietãþii. Cu sprijinul «Invest Nika-
rom», societatea care
deþine indirect pachetul
majoritar de acþiuni, se
vor face eforturi pentru
repornirea activitãþii la
«Mechel» Târgoviºte în
condiþii de eficienþã eco-
nomicã”.

Dosarul pentru cere-
rea de intrare în insol-
venþã a fost înregistrat la

Tribunalul Dâmboviþa.
Dupã primele nouã luni ale anului

trecut, combinatul a raportat datorii
în valoare de 613 millioane lei, la o

cifrã de afaceri de 773,2 milioane lei,
în scãdere cu aproape 10% faþã de
perioada similarã din anul prece-
dent. “Mechel” Târgoviºte înregistra

pierderi, la trei trimestre,
de 78 milioane lei.

În ultimii ani, “Me-
chel” România a avut mai
multe anunþuri prin care
îºi anunþa intenþia de con-
tractare a unor credite de
la bãnci precum “ING
Bank” sau “UniCredit Þi-
riac Bank”, pentru capital
de lucru.

În vara lui 2011, reprezentanþii
“Mechel” spuneau cã intenþionea-
zã cã atragã credite de la patru gru-
puri bancare, în valoare totalã de
173,5 milioane de euro, pentru ac-
tivele din România, în vederea fi-
nanþãrii capitalului de lucru ºi refi-
nanþãrii unor credite contractate
anterior.

Compania mai dorea sã încheie un
împrumut în valoare de 30 de milioa-
ne de dolari de la “Bancpost”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)


