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Surse: FMI cere
ºtergerea parþialã
a datoriei Ciprului

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) condiþioneazã participarea sa
la un plan de ajutor pentru Cipru de
ºtergerea parþialã a datoriei þãrii, po-
trivit cotidianului german Süddeut-
sche Zeitung, care citeazã o sursã
apropiatã negocierilor dintre

Nicosia ºi troica
formatã din FMI,
UE ºi BCE.

Conform sursei,
FMI estimeazã cã,
fãrã aceastã ºter-
gere de datorii, Ci-
prul nu va fi în mã-

surã sã facã faþã dobânzilor aferente
datoriei sale, chiar dupã ce vor fi
aplicate reformele cerute. Unele sta-
te membre ale UE împãrtãºesc acea-
stã opinie, dar altele se opun mai ales
pentru cã zona euro a promis, la mo-
mentul restructurãrii datoriei
Greciei, cã este vorba despre un caz
unic.

Pachetul de ajutor destinat Cipru-
lui trebuie sã fie finalizat pânã la
sfârºitul lunii ianuarie 2013.

Menþionãm cã parlamentarii ci-
prioþi au aprobat miercuri, cu o ma-
joritate covârºitoare, bugetul de stat
pe 2013, pe fondul eforturilor de fi-
nalizare a acordului cu creditorii in-
ternaþionali pentru un plan de
salvare.

Bugetul include reduceri mari de
cheltuieli ºi creºteri de taxe conveni-
te în discuþiile cu Comisia Europea-
nã, Banca Centralã Europeanã ºi
Fondul Monetar Internaþional. Par-
lamentarii au aprobat deja peste
douãzeci de astfel de mãsuri înaintea
votãrii bugetului.

Germania ºi Franþa
vor sã împrumute
mai puþin de pe
pieþe, în 2013

Germania, prima economie a zo-
nei euro, intenþioneazã sã împrumu-
te anul viitor de pe piaþã 250 de mi-
liarde de euro, mai puþin faþã de cele
255 de miliarde de euro împrumuta-
te în acest an, aratã cifrele publicate

ieri de Agenþia fe-
deralã germanã de
finanþe, transmite
AFP, conform
Agerpres.

Potrivit acestor
cifre, vânzãrile de
obligaþiuni suve-

rane ale Germaniei vor reveni la ni-
velul de dinaintea crizei. În 2009,
Germania a vândut obligaþiuni în va-
loare record de 334 miliarde de euro,
faþã de 220 miliarde de euro în 2008.
În 2012, dobânzile cerute de inve-
stitori pentru cumpãrarea de obliga-
þiuni germane au atins niveluri mini-
me record graþie încrederii investito-
rilor în Germania. Pentru obligaþiu-
nile pe termen scurt, dobânzile au
coborât chiar în teritoriul negativ,
ceea ce înseamnã cã investitorii au
acceptat sã plãteascã o sumã modicã
pentru a putea împrumuta bani Ger-
maniei.

Aceeaºi scãdere se înregistreazã ºi
în cazul Franþei, care vrea sã împru-
mute de pe piaþã 169 miliarde de
euro în 2013, faþã de 178 miliarde de
euro în acest an. Concret, statul fran-
cez va trebui în 2013 sã finanþeze un
deficit bugetar de 62,3 miliarde de
euro ºi sã ramburseze datorii pe ter-
men mediu ºi lung în valoare de
106,9 miliarde de euro.
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DUPÃ PERIOADA 2000-2003,

2012, primul an fãrã
evenimente pozitive
în domeniul bursier

Piaþa de capital româneascã a
evoluat în trend cu tendinþele
economice, iar acestea cu

aºteptãrile din zona politicã.
Schimbarea majorã a configura-

þiei politice ºi apariþia la jumãtatea
anului a unui guvern care a propus
doar mecanisme de cheltu-
ire a banilor publici în do-
meniul “strategic” al majo-
rãrii pensiilor ºi salariilor
bugetare, fãrã nicio politi-
cã de creºtere ºi cu tãieri
ale bugetului de investiþii,
au determinat ocolirea
României de cãtre investi-
þiile strãine, fie ele directe
sau de piaþã de capital.
Este extrem de dramatic cã
singurul fapt pozitiv din
politica economicã din 2012 a Gu-
vernului rãmâne “pansamentul”
aplicat de FMI, însã grija acestuia
de a-ºi recupera creditul nu poate sã
þinã loc de viziune de dezvoltare du-
rabilã.

Practic, este primul an de dupã pe-
rioada 2000-2003 când nu avem
evenimente pozitive în domeniul
bursier.

Evenimentele negative principale
sunt reprezentate de închiderea a

aproape 10 intermediari, dintre care
trei nume sonore din sistemul ban-
car: ING, Unicredit, RBS. Un eveni-
ment aºteptat însã, când s-a vãzut
clar cã diviziile de piaþã de capital ale
bãncilor reprezintã simple “anexe”
ale acestora, în care delãsarea ºi, pe

alocuri, slaba pregãtire a
angajaþilor, dublatã de apa-
riþia unei concurenþe agre-
sive, creativã ºi profesioni-
stã (din partea Swiss Capi-
tal), au determinat condu-
cerea bãncilor, sub diverse
pretexte corporative de
“restrângere strategicã” sã
îºi piardã optimismul privi-
tor la profitabilitate.

Sunt aceleaºi bãnci
care, împreunã cu cele ce

rezistã încã, au iniþiat la începutul
anului o schimbare majorã la con-
ducerea Bursei de Valori Bucu-
reºti, schimbare determinatã ex-
clusiv de argumentul “pentru cã
putem”, fãrã un plan ºi fãrã vreo
viziune strategicã aºa cum s-au
aºteptat fondurile de investiþii ºi
persoanele fizice care le-au spriji-
nit.

(continuare în pagina 6)

LÁSZLÓ DIÓSI, OTP BANK:

“Evoluþia creditelor neperformante
nu se va îmbunãtãþi în 2013”

Reporter: În opinia dumneavoas-
trã, cum va arãta sistemul nostru
bancar în 2013?

László Diósi: Sistemul bancar va
evolua, anul viitor, la fel ca în 2012,
bãncile concentrându-se în continua-
re pe reducerea costurilor, pe optimi-
zarea reþelelor de unitãþi bancare, pe
investiþiile în tehnologii noi ºi de ase-
menea, bãncile vor continua sã se
lupte cu portofoliile de credite care au
o calitate proastã. Vestea bunã este cã
portofoliile noi au o calitate bunã ºi
sunt speranþe în acest sens.

Din punctul meu de vedere, 2013
va fi un an negativ pentru sistemul

bancar, însã se poate înregistra o sta-
bilizare.

Reporter: Prelungirea crizei fi-
nanciare va conduce la creºterea nu-
mãrului creditelor neperformante în
2013?

László Diósi: Nu cred cã 2013 va

fi un an foarte diferit faþã de anul
acesta, în ceea ce priveºte creditarea.
Anul 2013 va fi un an al stabilizãrii.
Este important ca sistemul bancar sã
înregistreze o stabilizare a portofo-
liului de credite neperformante.
Consensul general din piaþã este cã
împrumuturile neperformante vor
ajunge la o ratã de 20%, care ar tre-
bui sã se opreascã la acest nivel.
Dacã nu se va întâmpla acest lucru,
atunci sistemul bancar va avea în
continuare probleme.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 5)

Preþ mai marecu circa10%
pentru electricitate

Reglementatorul pieþei noas-
tre de energie (ANRE) a de-
cis majorarea cu 6% a tari-

fului reglementat pentru energia
electricã, plãtit de populaþie, institu-
þii publice ºi micii agenþi economici
(vreo 600.000 conform ultimelor
estimãri).

Nicolae Havrileþ, preºedintele
ANRE, a declarat, ieri, cã de la 1 ia-
nuarie, facturile vor fi mai mari cu
circa 10%: “ANRE a de-
cis recunoaºterea în tarif a
unor costuri mai mari
pentru producþia de energie, dar ºi
pentru zona de transport ºi distribu-
þie. De aici vine creºterea de 6% a
facturilor. În plus, consumatorii plã-
tesc ºi certificatele verzi, acordate
producãtorilor de energie din surse
regenerabile. Costul aferent acestor
certificate va fi mai mare de la 1 ia-
nuarie ºi va determina o majorare a
facturilor cu circa 4%. În total,
facturile vor fi mai mari cu o
zecime”.

ANRE a acceptat majorarea aces-
tor preþuri pentru a permite producã-
torilor care vând pe piaþa reglemen-
tatã sã recupereze pierderi din anii

anteriori, generate de faptul cã vin-
deau cãtre consumatorii casnici la
preþuri reduse, sub costurile de pro-
ducþie. Astfel, Hidroelectrica va li-
vra energie pe piaþa reglementatã la
preþul de 125 de lei/MWh, Nucleare-
lectrica - la 142 de lei/MWh, Com-
plexul Oltenia – la 190 de lei/MWh,
iar Complexul Hunedoara - la 271 de
lei/MWh. ªi Petrom va livra energie
pieþei reglementate la tariful de 169

de lei/MWh.
În coºul de consum

pentru piaþa reglementa-
tã vor intra 4 TWh de energie hidro,
5,5 TWh de energie nuclearã, 3,7
TWh de energie termo de la Com-
plexul Oltenia ºi 1,5 TWh de energie
de la centrala pe gaz a Petrom. Com-
plexul Hunedoara va livra doar 0,15
Twh.

Distribuitorii de energie au primit
o majorare de 5% a tarifelor, iar
Transelectrica (transportatorul na-
þional de energie) va avea, de la 1 ia-
nuarie, un tarif mai mare cu 12% faþã
de cel actual.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

Apocalipsa are loc astãzi,
dar veþi putea citi ziarul
“BURSA” ºi în 2013

A
stãzi este programat
sfârºitul lumii, conform
mai multor surse, însã
ora exactã nu ne-a fost

transmisã de cãtre mayaºi ºi nici lo-
cul de unde va începe. Pe aceastã
temã, în ultimii ani s-au bãtut câmpii
cu o încrâncenare demnã de o cauzã
mai bunã, credinþele unora fiind am-
plificate de dorinþa altora de a scoate
profit din spaimele multora. Naivii
se pregãtesc pentru apocalipsã cu
alimente ºi apã, lanterne ºi lumânãri,
ca ºi cum sfârºitul lumii ar fi echiva-
lent cu o panã de curent ceva mai
lungã sau cu întreruperea livrãrii de

mãrfuri pentru o perioadã determi-
natã. Sã evoluezi contra vântului nu
este tocmai productiv, tocmai de
aceea vom expune câteva din teoriile
legate de apocalipsã, nu înainte de a
vã face o promisiune: veþi putea citi
ziarul “BURSA” ºi în 2013.

Discuþii aprinse ºi ample a stârnit
în ul t imele luni chest iunea
„Sfârºitului timpului” care va avea
loc pe 21 decembrie 2012, data la
care Calendarul Maya se incheie
brusc. Într-un raport al Pentagonu-
lui acest lucru era tradus prin faptul
cã timpul va ajunge la zero, clima se
va schimba definitiv, iar ADN-ul

uman va fi complet reprogramat.
Din nou putem vorbi despre dispari-
þia actualei ordini mondiale, dar
omenirea îºi continuã drumul. Con-
form mayaºilor, în 2012, omenirea
va afla tot adevãrul, conceptele ac-
tuale de timp ºi spaþiu vor fi
depãºite ºi va avea loc trecerea spre
a patra dimensiune. Cultura maya
susþine cã trãim într-un univers ci-
clic, existând perioade de maximã
creaþie ºi perioade de distrugere,
pentru regenerare.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 2)

Nivelul creditelor neperformante reprezintã cheia pentru o
bunã funcþionare a sistemului nostru bancar în 2013, ne-a
declarat László Diósi, preºedintele OTP Bank, în cadrul unui
interviu.
Domnia sa nu se aºteaptã la o îmbunã-
tãþire a evoluþiei creditelor neperfor-
mante, menþionând cã este important
ca rata creditelor neperformante sã se
stabilizeze în jurul nivelului de 20%,
pentru cã altfel profitabilitatea institu-
þiilor de credit va avea de suferit.

Sistemul bancar nu va evolua diferit, anul viitor, comparativ
cu anul acesta, urmând ca bãncile sã se concentreze pe re-
ducerea costurilor ºi pe optimizarea reþelelor de unitãþi, po-

trivit preºedintelui OTP Bank.
În privinþa impactului pe care îl va avea
supravegherea bancarã europeanã
asupra sistemului bancar local, László
Diósi ne-a precizat cã sistemul nostru
este atât de bine reglementat, încât su-
pravegherea bancarã europeanã nu va
reprezenta o surprizã.

NICOLAE
GHERGUª,

Director General,
Confident Invest

OPINII

FP ºi SIF-urile vor putea include
în activ companii în insolvenþã

Acþiunile companiilor din
portofoliul Fondului Pro-
prietatea (FP) sau al socie-

tãþilor de investiþii financiare (SIF),
care se aflã în insolvenþã sau reorga-
nizare, vor putea fi incluse în activul
net la valoarea stabilitã de un eva-
luator independent, prin utilizarea
unor metode conforme cu Standar-
dele internaþionale de Evaluare, po-
trivit unor decizii ale Comisiei Na-
þionale a Valorilor Mobiliare
(CNVM).

Pânã acum, aceste acþiuni erau
incluse în activul net cu valoarea
zero. În cazul în care administratorii
aleg o metodã de evaluare conformã

cu standardele internaþionale, în
calculul activului net urmeazã sã fie
luate în considerare valorile men-
þionate în rapoartele evaluatorilor
independenþi.

Ca urmare a mãsurii CNVM, Fon-
dul Proprietatea va putea sã distribu-
ie dividende anul viitor, în cazul în

care activul net pe acþiune al Fondu-
lui va depãºi valoarea nominalã de
un leu, în urma includerii “Hidroe-
lectrica” în calculul activului net.

Mark Mobius, preºedintele exe-
cutiv al Franklin Templeton Emer-
ging Markets Group, ne declara,
luna trecutã, cã administratorul FP
sperã sã poatã include o parte din va-
loarea “Hidroelectrica” în activul net
al Fondului. Intrarea în insolvenþã, în
luna iunie, a producãtorului de ener-
gie a determinat înregistrarea aceste-
ia la valoarea zero în registrele con-
tabile ale FP.

ALEXANDRU SÂRBU

ENERGIE

Urmãtorul numãr
al ziarului "BURSA"

va apãrea luni, 7 ianuarie 2013.

Urmãriþi ediþia online
pe www.bursa.ro


