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Fitch a trimis Ungaria în
categoria “junk”

Agenþia de evaluare financiarã Fitch
Ratingsaretrogradatvineri, cuo treaptã,
ratingul pentru datoriile pe termen lung
în valutã ºi monedã locale ale Ungariei,
la “BB+”, de la “BBB-”, respectiv la
“BBB-”,de la“BBB”,perspectivaaso-
ciatã fiind una negativã. Plafonul de
þarã al Ungariei a fost coborât cu douã
trepte, la “BBB”, de la “A-”.

Fitch a devenit astfel a treia mare
agenþie de rating – dupã Standard &
Poor’s ºi Moody’s - care a retrogra-
dat Ungaria în categoria “junk” (ne-
recomandatã investiþiilor).

FMI va revizui în scãdere
estimãrile pentru 2012

Fondul Monetar Internaþional va re-
vizui în scãdere, luna aceasta, estimãri-
le privind evoluþia economiei mondiale
în 2012, în condiþiile în care criza dato-
riilor din Europa continuã sã ameninþe
creºterea, a afirmat, vineri, directorul
general al FMI, Christine Lagarde, în
timpul unei vizitei în Africa de Sud.

FMI: Euro nu va dispãrea
în 2012

Anul 2012 nu va aduce sfârºitul
monedei euro, spune directorul ge-
neral al Fondului Monetar Interna-
þional, Christine Lagarde. Domnia
sa a declarat: “Va fi 2012 sfârºitul
euro? Nu cred. Moneda unicã nu va
dispãrea anul acesta”.

Japonia a cumpãrat
obligaþiuni EFSF de 300
milioane euro

Japonia a cumpãrat obligaþiuni
emise de Fondul European de Stabi-
litate Financiarã (EFSF) în valoare
de 300 de milioane de euro în cadrul
licitaþei de sãptãmâna trecutã, con-
form unei surse oficiale citate de
agenþia Reuters. (V.R.)

Dolarul, la cursul maxim
al ultimelor 15 luni, faþã
de euro

Dolarul s-a apreciat, vineri, pe
pieþele internaþionale, ajungând la
cel mai ridicat nivel din ultimele 15
luni faþã de euro, dupã ce Statele
Unite ale Americii au raportat
creºterea peste aºteptãri a numãrului
angajaþilor în luna
decembrie, iar in-
vestitorii au spe-
culat cã se va
înrãutãþi criza datoriilor din Europa.

Departamentul Muncii de la Wa-
shington a anunþat cã numãrul locu-
rilor de muncã din economia SUA
(excluzând sectorul agricol) a sporit
cu 200.000 luna trecutã, dupã un
avans de 100.000 în noiembrie. Ana-
liºtii aºteptau creºterea cu 155.000 a
numãrului posturilor în ultima lunã
din 2011, în SUA.

Conform datelor oficiale, rata ºo-
majului din SUA a scãzut, în mod
neaºteptat, la 8,5% în decembrie, de
la 8,6% în luna anterioarã, nivelul
actual fiind cel mai redus din
februarie 2009.

Dolarul a crescut cu 0,6% în ulti-

ma zi a sãptãmânii trecute, la 1,2717
unitãþi/euro, la New York. În cursul
zilei de vineri, moneda SUA a atins
1,2698 unitãþi/euro, cel mai ridicat
nivel din 13 septembrie 2010 pânã la
momentul actual. Pe întreaga sãp-

tãmânã trecutã,
dolarul a câºtigat
1,9% în raport cu
euro. Astfel, în

intervalul 2-6 ianuarie, bancnota
verde s-a apreciat pentru a cincea
sãptãmânã consecutiv, faþã de euro,
aceasta fiind cea mai lungã perioadã
de creºtere înregistratã de dolar dupã
luna februarie 2010. Avansul s-a ba-
zat pe optimismul legat de
redresarea economiei Statelor Unite.

Indicele Dollar, care mãsoarã evo-
luþia monedei americane faþã de ºase
valute majore ale partenerilor co-
merciali ai SUA, a crescut cu 0,4%
vineri, la IntercontinentalExchange
Inc., ajungând la 81,265 puncte.
Analiºtii anticipeazã cã acest indice
va continua sã creascã în perioada
urmãtoare. (V.R.)

DIN NOU, SCHIMBAREA CONDUCERII BVB

Ce cauþi aici? Du-te acasã!
S

ingurul eveniment care, pe-
riodic, face din Bursa de
Valori Bucureºti (BVB) un
subiect interesant, are loc

astãzi - revocarea conducerii ºi alege-
rea unui Consiliu nou, decizii aflate
pe ordinea de zi a Adunãrii generale a
acþionarilor, convocate de anul trecut,
la solicitarea unui grup de brokeri de
vopsea bancarã.

Nu, piaþa nu este palpitantã.
Vorba unei reclame cât zidul, câþi-

va ani în urmã, de pe Magazinul Uni-
rea: “Ce cauþi aici? Du-te acasã!”

Oferta Petrom ºi eºecul ei au re-
prezentat evenimentul real, de piaþã,
al anului trecut.

Un an întreg, un singur eveniment.
Nefericit.
În rest, nimicul.
Desigur, nimicuri, o groazã: ia de-

misia, dã-mi demisia, ia-mi demisia
din nou, bagã-l pe polonez, dã-mi
"bãnutzul", scoate-l pe polonez, jos
Farmache, jos Ionescu, lasã-l pe Far-
mache – mucles!, - lasã-l pe Ionescu,
ba dã-l afarã, cã n-are rezultate, dar
rezultate raportãm.

Despre ce vorbim?
Despre ce naiba vorbim?!
Sã vinã ªtefan Boboc sã ne expli-

ce: “Suntem o piaþã incipientã, dar
foarte performantã, pentru cã ne
aflãm pe locul al treilea în lume, ca
numãr de acþiuni emise”.

Cu cele câteva mii de conturi acti-
ve, Bursa de Valori Bucureºti nu se

aflã nici pe harta României, darãmite
pe harta pieþelor “Europii” (vorba lui
Eminescu).

Cu toateastea, câtevazecidebrokeri
ºi civili din nucleul comunitãþii minu-
sculei Burse de la Bucureºti se vor
încleºta sã o conducã, la microscop.

Strategii, ioc!
Din câte-mi dau seama, primele

douã probleme pe care le are BVB
(în afarã de nevolnicie, lipsã de ca-
racter ºi viziune) sunt lipsa de perso-
nalitate ºi absenþa uºii de la intrare.

Brokerii tranzacþioneazã cu ochii
pe ecranul NYSE.

MAKE

(continuare în pagina 5)

LASZLO BORBELY:

Putem deveni, din nou, eligibili pentru
Protocolul de la Kyoto
Þ

ara noastrã are ºanse sã fie
din nou eligibilã, din luna
martie a acestui an, pentru

participarea la mecanismele prevã-
zute de Protocolul de la Kyoto,
ne-a spus Laszlo Borbely, ministrul
mediului ºi pãdurilor, în cadrul unui
interviu. Rezolvarea suspendãrii
eligibilitãþii României pentru Pro-
tocolul de la Kyoto reprezintã unul
dintre obiectivele în curs de derula-
re ale Ministerului Mediului.

“Am luat mai multe mãsuri admi-
nistrative, am pornit studiile pentru
furnizarea datelor necesare îmbunã-
tãþirii Inventarului Naþional de Esti-
mare a Emisiilor de Gaze cu Efect de
Serã. Sunt progrese pe care Comite-
tul de Conformare sub Protocolul de
la Kyoto le-a apreciat, spunând cã,
dacã studiile ºi reglementãrile nece-
sare vor fi finalizate, nu mai existã
motive pentru a menþine suspenda-
rea. Asta înseamnã cã sunt ºanse
foarte mari ca, începând din martie
2012, România sã-ºi redobândeascã
eligibilitatea pentru participarea la

mecanismele prevãzute de Protoco-
lul de la Kyoto”, ne-a precizat minis-
trul de resort.

O problemã majorã care nu poate
fi rezolvatã fãrã o înãspire drasticã a
legislaþiei este legatã de tãierile ile-
gale de pãdure, ne-a mai spus minis-
trul Borbely: “Este un fenomen greu
de stãpânit, oricâte controale am
face. (…) Problemele cele mai mari
cu tãierile ilegale sunt în zona pãdu-
rilor private care nu beneficiazã de

pazã pentru cã proprietarii nu au
încheiat contracte pentru astfel de
servicii. În aceste zone, statul nu poa-
te interveni decât prin controale.
(…) În acest moment, se încadreazã
la infracþiuni doar acele tãieri care
depãºesc cinci metri cubi ºi, evident,
în controale, cea mai mare parte a tã-
ierilor ilegale nu ating aceastã canti-
tate, putând fi sancþionate doar cu
amendã”.

În prezent, se aflã în Parlament un
proiect de lege pentru modificarea
Codului Silvic, care prevede, printre
altele, ca furtul a peste un metru cub
de material sã deveninã infracþiune.

În opinia oficialului, o altã proble-
mã importantã din domeniul mediu-
lui este infrastructura deficitarã.
Pentru rezolvarea acestui aspect, au
fost alocate cu prioritate fonduri de
la bugetul de stat.

EMILIA OLESCU

Shopping: bãncile în raft
lDoru Lionãchescu: “Climatul pentru fuziuni ºi achiziþii
este unul foarte prost” l Cristian Ionescu: “Prima
jumãtate a anului nu este încurajatoare pentru asemenea
tipuri de investiþii” lMatei Florea, “Schoenherr ºi
Asociaþii”: Sunt semne cã existã investitori interesaþi
de cumpãrarea bãncilor scoase la vânzare

Sistemul nostru bancar are, în
acest an, bãnci care sunt dis-
ponibile pentru vânzare, po-

trivit semnalelor venite de pe plan
extern ºi a planurilor de reorganiza-
re a bãncilor mamã. Pe lista bãncilor
în cãutarea unui nou acþionar majo-
ritar se numãrã ATE Bank Româ-
n ia , MKB Nextebank , RBS,
Volksbank ºi Banca Comercialã
Carpatica.

Reprezentanþii companiilor care se
ocupã de consultanþã financiarã pen-
tru fuziuni ºi achiziþii, dar ºi ai caselor
de avocaturã din acelaºi domeniu sus-
þin cã nu este o perioadã bunã pentru
fuziuni ºi achiziþii pe piaþa bancarã. În
plus, instituþiile de credit scoase la
vânzare sunt “jucãtori mici”, dupã
valoarea activelor, iar achiziþionarea
acestora sau fuzionarea lor cu alte
bãnci nu va produce schimbãri de
structurã în sistemul bancar.

Doru Lionãchescu, preºedinte al
“Capital Partners”, este de pãrere cã
sistemul nostru bancar va continua
sã piardã bani în acest an.

Domnia sa ne-a declarat: “Bãncile
nu au fost forþate de BNR sã se re-
structureze. Sistemul nostru bancar
este cel mai puþin restructurat din
Europa. Sistemul bancar a trecut de
la profit de un miliard de euro, în
2008, la pierdere de un miliard de

euro, în prezent. Sistemul bancar
este în continuare suferind”.

Doru Lionãchescu a adãugat cã este
probabil sã vedem, anul acesta, des-
prinderea unui “pluton” de douã-trei
bãnci care vor continua sã facã bani.

ELENA VOINEA
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Doru Lionãchescu, preºedinte “Capital
Partners”: “Sistemul bancar este con-
dus complet iraþional. Totul se va face
în dauna creditãrii. În 2012, bãncile vor
fi preocupate de salvarea propriei piei.
Sunt mari probleme de repornire a credi-
tãrii, având în vedere miºcãrile timide
ale BNR de reducere a dobânzii cheie ºi
menþinerea rezervelor minime obligato-
rii. Dacã nu porneºte creditarea, atunci
economia nu va creºte”.

Citiþi, în pagina 2, întregul interviu cu
Laszlo Borbely.

INTERNAÞIONAL

Situaþie “fluidã” în sondaje
Acþionarii închegaþi în jurul BCR doresc
sã rãstoarne, astãzi, conducerea Bursei
de Valori Bucureºti ºi sã preia majorita-
tea scaunelor din board.
Aceastã tabãrã, care îl vrea pe Lucian
Anghel, economistul ºef al BCR, drept
preºedinte BVB, îºi calcula, înainte de
vacanþa de iarnã, cã ar putea spera la
6-7 membri în noul Consiliu de Adminis-
traþie, în visele cele mai frumoase, sau,
pesimist, la o majoritate de numai cinci

membri (din cele nouã ale Consiliului).
Însã, administratorii în funcþie, în frunte
cu preºedintele Stere Farmache, nu se
lasã schimbaþi cu una cu douã.
Aceºtia au avut în mânã “asul” organi-
zãrii alegerilor ºi nu au ezitat sã îl folo-
seascã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Obiecþii privind organizarea alegerilor
Procedura de desfãºurare a alegerilor
pentru conducerea BVB ºi modul în
care a fost impusã metoda votului cu-
mulativ au stârnit numeroase nemulþu-
miri în piaþã.
Acþionarii Bursei de Valori Bucureºti vor
alege, mai întâi, nouã membi ai Consiliu-
lui de Administraþie ºi, apoi, un preºedin-
te dintre aceºtia, în caz cã administratorii
vor fi revocaþi din funcþie.
Potrivit unor precizãri publicate pe site-ul

bursei în luna decembrie, “preºedintele
Consiliului Bursei nu poate fi decât o per-
soanã care deþine calitatea de adminis-
trator al BVB”.
Precizarea a venit dupã ce BVB accepta-
se candidaturi separate pentru funcþiile
de preºedinte al CA ºi de administrator.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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