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SUMAR

Germania aºteaptã un
summit UE tensionat

Guvernul german se aºteaptã la
“discuþii foarte tensionate” cu parte-
nerii europeni la summitul progra-
mat pentru 8-9 decembrie, la care ar
trebui si fie luate decizii pentru re-
zolvarea crizei datoriilor suverane, a
declarat, ieri, un purtãtor de cuvânt
al executivului de la Berlin, citat de
AFP, conform Mediafax.

“Ne aºteptãm ca discuþiile sã fie
tensionate ºi în anumite momente di-
ficile”, a spus purtãtorul de cuvânt
Steffen Seibert. Anterior, un oficial
german a declarat, sub protecþia ano-
nimatului, cã este pesimist în privin-
þa unui rezultat pozitiv la acest sum-
mit.

Germania va susþine schimbãri ale
Tratatului UE, pentru o disciplinã fis-
calã sporitã.

EFSF vinde obligaþiuni
pânã la finele anului

Fondul European de Stabilitate
Financiarã (FESF) va lansa o emi-
siune de obligaþiuni pe termen scurt
înainte de sfârºitul anului, urmãrind
astfel sã-ºi majoreze flexibilitatea de
finanþare.

“Lansarea unui program de finan-
þare pe termen scurt este conformã
cu scopul EFSF de a utiliza în mod
eficient noi instrumente. Acest pro-
gram nu va înlocui emisiunile pe ter-
men lung ale EFSF, dar îi vor da mai
multã flexibilitate”, a declarat
preºedintele Fondului, Klaus Re-
gling.

EFSF va lansa titluri pe trei, ºase
ºi 12 luni pentru 47 de instituþii fi-
nanciare.

V.R.

Summit-ul UE stârneºte
sentimente contradictorii

S
ummit-ul liderilor europeni
de la Bruxelles, programat
pentru zilele de 8-9 decem-
brie, ºi al cãrui subiect prin-

cipal este propunerea franco-germa-
nã a unei uniuni fiscale menite sã sta-
bileascã rigori mai stricte pentru bu-

getele naþionale, stârneºte reacþii
opuse, atât în cadrul statelor membre
ale Uniunii, cât ºi în rândul actorilor
externi.

Optimismul este caracteristic
francezilor, dar ºi americanilor. Ti-
mothy Geithner, secretarul Trezore-

riei americane, ºi-a declarat marþi
searã sprijinul pentru planul fran-
co-german de abordare a crizei, dupã
conferinþa comunã a lui Nicolas Sar-
kozy ºi Angela Merkel. Acest sprijin
a venit ºi în urma anunþului agenþiei
de rating Standard & Poor’s de sãp-
tãmâna aceasta, privind punerea sub
supraveghere a calificativelor de
credit pe termen lung cu perspectivã
negativã a celor 15 þãri membre ale
zonei euro.

Ministrul francez al Finanþelor,
Francois Baroin, a susþinut poziþia
Franþei ca fiind de stâncã, aceasta
neavând de gând sã plece de la masa
negocierilor fãrã realizarea unui
acord puternic.

“Nici Nicolas Sarkozy, nici Ange-
la Merkel nu vor pleca de la masa ne-
gocierilor acestui summit pânã nu se
ajunge la un acord puternic”, a de-
clarat Baroin.

Pe de altã parte, Berlinul este pesi-
mist cu privire la summit ºi posibile-
le realizãri ale acestuia, deoarece
unele guverne nu ar înþelege gravita-
tea situaþiei, împiedicând astfel un
acord.

“Avem impresia, din multe con-
versaþii din ultimele zile, cã mulþi
dintre protagoniºti încã nu au înþeles
cât de serioasã este situaþia”, a afir-
mat un oficial german pentru Reu-
ters, sub protecþia anonimatului.

VLAD F. DUMEA

(continuare în pagina 6)

RENUNÞÃ LA BVB

Konieczny a ales
Fondul Proprietatea

Grzegorz Konieczny a ales sã
rãmânã în funcþia de mana-
ger al Fondului Proprieta-

tea ºi sã renunþe
la cea de mem-
bru în Consiliul
de Administra-
þie al Bursei de
Valori Bucu-
reºti, a anunþat,
ieri, BVB.

La începutul
lunii noiembrie,
Comisia Naþio-
nalã a Valorilor Mobiliare a decis cã
Grzegorz Konieczny, vicepreºedin-
tele executiv al Franklin Templeton,
trebuie sã aleagã între BVB ºi Fon-
dul Proprietatea, cele douã funcþii
aflându-se în incompatibilitate, po-
trivit legislaþiei pieþei de capital.
Astfel, Comisia a revenit asupra de-
ciziei din primãvarã, când îl validase
pe Konieczny drept administrator
BVB.

Asociaþia Investitorilor pe Piaþa

de Capital a reacþionat faþã de
rãzgândirea CNVM, solicitând pu-
blicarea notei de fundamentare a de-
ciziei, ceea ce Comisia nu a fãcut
pânã în prezent.

Konieczny a fost ales membru în
CA-ul Bursei, în aprilie, dupã ce a
fost numit membru provizoriu în
CA, la finalul lunii martie, dupã de-
misia lui Daniel Þepeº.

Ceilalþi membri ai Consiliului de
Administraþie al Bursei, aleºi în fe-
bruarie 2010, sunt preºedintele Stere
Farmache, Ciprian Zah, Mircea Bot-
ta, Siminel-Cristian Andrei, Octa-
vian Molnar, Lucian Isac, Ionel
Uleia ºi Cosmin Gheorghiu.

Conducerea BVB ar putea fi
schimbatã, însã, din nou în debutul
anului viitor. Acþionarii se vor întru-
ni pe 9-10 ianuarie 2012 sã decidã
revocarea Consiliului de Adminis-
traþie, la propunerea unui grup de
acþionari.

ADINA ARDELEANU

CERERE PESTE AªTEPTÃRI

Bãncile au împrumutat peste 50 miliarde
dolari de la BCE

Bãncile europene au împrumu-
tat, ieri, peste 50 de miliarde
de dolari de la Banca Centralã

Europeanã (BCE), suma depãºind cu
mult aºteptãrile în acest sens. Cererea
mare reflectã problemele pe care le au
instituþiile de credit la obþinerea de fi-
nanþare în dolari, din cauza expunerii
lor la criza datoriilor suverane.

Aceasta a fost prin prima ofertã de
fonduri în dolari dupã ce, sãptãmâna
trecutã, BCE ºi bãncile centrale din
SUA, Elveþia, MareaBritanie, Canada
ºi Japonia au anunþat mãsuri coordo-
nate pentru asigurarea de lichiditãþi în
dolari bãncilor din afara Statelor Uni-
te, respectiv reducerea dobânzilor
pentrucreditele îndolari.Astfel, licita-
þia de fonduri a devenit mai atractivã
pentru bãncile comerciale.

Potrivit BCE, bãncile europene au
cerut 50,7 miliarde de dolari pe o pe-
rioadã de 84 de zile ºi 1,6 miliarde de
dolari pentru o sãptãmânã. Specialiºtii
aºteptau o cerere de numai zece mi-
liarde de dolari.

Rata Libor la trei luni, indicator

pentru costurile la care se împrumutã
bãncile între ele, a atins, ieri, 0,54%,
faþã de 0,538% în ziua anterioarã.
Nivelul este cel mai ridicat din iulie
2009 pânã în prezent.

De menþionat cã depozitele over-
night constituite la BCE au scãzut,
ajungând la 325 miliarde euro (437
miliarde dolari) ieri, de la 328 miliar-

de euro la data de 6 decembrie.
Consiliul guvernatorilor BCE se

reuneºte astãzi, analiºtii anticipând
cã banca ar putea anunþa operaþiuni
de refinanþare cu perioade foarte
lungi, de doi - trei ani. (A.V.)

� Dijmãrescu despre falimentul
bancar: Clienþii îºi
recupereazã banii în 20 de zile
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Preºedintele Franþei, Nicolas Sarkozy (dreapta), l-a salutat ieri pe
ministrul de finanþe Francois Baroin (centru), dupã întâlnirea cu
Secretarul american al Trezoreriei, Timothy Geithner (stânga), de
la Palatul Elysee. Geithner a declarat ieri cã este foarte încurajat
de progresul Europei de a veni cu un plan de rezolvare a crizei
datoriilor zonei euro.

Euro sub lupã
Evenimentele din care se hrã-

neºte furtuna numitã „Criza
Euro” iau, în ultima vreme, o

turnurã tot mai ciudatã. Dincolo de
relativa dificultate ºi întîrziere cu
care liderii europeni se pun de acord
cu privire la mutãrile urmãtoare, la
amploarea lor ºi perspectiva concre-
tã de aplicare a
soluþiilor de sal-
vare (implemen-
tare, calendar),
se contureazã
douã dimensiuni
ale dezbaterii,
foarte interesante
din punct de ve-
dere politic. Pri-
ma se referã la viitorul monedei uni-
ce europene, iar cea de-a doua la im-
pactul real al crizei din zona finan-
ciarã euro asupra sistemului global,
în particular asupra economiei ame-
ricane ºi a ºanselor ei de recuperare.

În privinþa viitorului monedei
euro, ceea ce atrage atenþia este dis-
crepanþa din ce în ce mai mare dintre
declaraþiile liderilor politici ºi cele
ale „specialiºtilor”. Politicienii Eu-
ropei, începînd cu „mariajul” Mer-
kel-Sarkozy ºi terminînd cu þuþãrii
din funcþiile de vîrf ale Comisiei Eu-
ropene, Consiliului sau Parlamentu-
lui European, se strãduiesc sã se con-
vingã între ei ºi sã convingã popula-
þia bãtrînei ºi frumoasei Europe cã
moneda ei unicã are viitor asigurat,
chiar dacã va trece o perioadã de
timp prin dificultãþi, cã ei ºtiu ºi fac
ceea ce trebuie pentru a salva situa-
þia, ba chiar mai mult, pentru ca lu-
crurile sã nu mai ajungã niciodatã

acolo unde se aflã astãzi. Atitudinea
optimistã a liderilor politici, chiar
dacã este exprimatã adeseori cu mu-
tre mai încruntate, este susþinutã din
cînd în cînd de declaraþiile la vîrf ale
Bãncii Europene. Pe de altã parte, tot
felul de „specialiºti” în citirea viito-
rului economic, de la Roubini, la So-
ros, anunþã odatã la douã zile cã euro
se aflã deja sub maldãrul de moloz al
incompetenþei ºi impotenþei politice;
tot ceea ce mai meritã sã ne preocu-
pe, ne spun aceste cassandre de ser-
viciu, este doar cum va arãta lumea
noastrã dupã ce euro va fi o piesã în
muzeul ideilor geniale, dar atît de
trecãtoare, nãscute pe meleagurile
Europei. Stîrnitã de miza ºi de senza-
þionalul evenimentelor care ar putea
antrena prãbuºirea Euro, presa pune
ºi ea gaz pe foc, antrenînd o revãrsa-
re de opinii a cãror valoare pentru
înþelegerea situaþiei se stinge în se-
cunda urmãtoare emiterii lor.

În privinþa impactului crizei euro
asupra economiei americane ºi a
ºanselor ei de recuperare, poziþiile se
aºazã, de asemenea, pe baricade din
care a început sã se tragã „la foc au-
tomat”. Politicienii de dincolo de
Atlantic, începînd cu chiriaºul Casei
Albe ºi terminînd cu „anonimii” care
au intrat în bãtãlia pentru nominali-
zare, susþin pe tonuri diferite, dar
apãsat, cã belelele Americii ºi mai
ales întunecarea perspectivei de re-
cuperare se datoreazã greºelilor din
Europa ºi refuzului sau inabilitãþii ei
de a aplica soluþiile americane. De pe
malul celãlalt al Atlanticului se aud
voci publice care susþin cã, prin in-
termediul puternicelor sale instituþii

bancare ºi a instrumentelor financia-
re, SUA au contribuit serios la criza
Greciei, dar þinta finalã a întregii
operaþiuni a fost, încã de la început,
stabilitatea ºi chiar existenþa mone-
dei europene. Ce se ascunde în spa-
tele acestor polarizãri ºi care este
miza lor politicã?

Oricîte dificultãþi ar produce cri-
za economicã ºi financiarã la nivel
global, ipoteza cã euro ar putea sã
disparã de la o zi la alta este foarte
greu de acceptat. Între altele pentru
cã moneda aceasta nu este doar o
creaþie financiar-economicã, ci una,
înainte de orice, politicã. Dispariþia
ei nu poate avea loc decît pe fondul
unor decizii ºi al unor procese poli-
tice care ar arunca Europa înapoi nu
în anii ‘90 sau ‘80, ci înainte de cel
de-al doilea rãzboi mondial. Argu-
mentul celor care susþin cã euro este
sortit deja pieirii este unul singur:
nu se vãd mijloacele prin care mo-
neda ar putea fi susþinutã, în cazul în
care criza datoriilor suverane s-ar
generaliza. Ideea „comercializãrii”
acestor datorii ºi a acoperirii lor
temporare cu euro-bonduri, adicã
cu noi datorii care au scadenþe ceva
mai îndepãrtate, a fost ferm respinsã
de Germania dintr-un motiv foarte
simplu: soluþia echivaleazã cu un
fel de „socializare” a datoriilor eu-
ropene, în condiþiile în care sursele
care au generat datoriile, dinamica
lor, dimensiunile, responsabilitatea
politicã ºi juridicã, precum ºi mijloa-
cele de a gestiona aceste datorii sunt
strict naþionale.

(continuare în pagina 13)

CORNEL
CODIÞÃ

Grecia va pune în circulaþie, la data de 2

ianuarie 2012, monede “comemorati-

ve” de 2 euro, urmând sã sãrbãtoreascã

astfel zece ani de folosire a euro, a

anunþat, ieri, Ministerul Finanþelor de la

Atena, adãugând cã emisiunea va ajun-

ge la un milion de monede.

“Imaginea din centrul monedei simboli-

zeazã modul în care euro a devenit un

jucãtor global în ultimii zece ani ºi im-

portanþa acestuia în viaþa oamenilor

obiºnuiþi (reprezentaþi în imaginea gra-

vatã pe monedã de oameni), comerþ (o

navã), industrie (o fabricã) ºi energie

(centrale eoliene). În jurul imaginii este

inscripþionat «2002-2012, precum ºi

numele þãrii care a emis moneda

«�������� ��	
�����»”, con-

form Ministerului de Finanþe.

Aversul va rãmâne neschimbat faþã de

cel al monedelor de 2 euro aflate în cir-

culaþie.

Grecia a intrat în zona euro în 2001, iar

moneda unicã a fost pusã în circulaþie

în ianuarie 2002.

În 9 noiembrie, BCE a
împrumutat bãncile europene
cu numai 395 de milioane de
dolari, pe trei luni.


