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MIZUHO BANK
ANTICIPEAZÃ
Lira sterlinã va
scãdea din nou
sub 1,40 dolari

Moneda britanicã, lira sterli-
nã, ar putea sã piardã
câºtigurile obþinute recent

ºi sã revinã sub 1,40 de dolari,
într-un context politic dificil, generat
de pregãtirea ieºirii þãrii din UE (Bre-
xit), anticipeazã Mizuho Bank Ltd.

Ieri, lira s-a depreciat faþã de toate
valutele þãrilor din Grupul celor
Zece (G10) dupã ce, în weekend, au
apãrut informaþii conform cãrora
este posibilã o revoltã în rândul par-
lamentarilor conservatori care sunt
divizaþi cu privire la modul în care
þara va pãrãsi Uniunea Europeanã.
Acest lucru se adaugã incertitudini-
lor legate de viitorul premierului
Theresa May ca lider al partidului.

Neil Jones, reprezentant al Mizuho
Bank, a declarat citat de Bloomberg:
“Dacã viitorul lui May este ameninþat
în acest moment, lira va avea de suferit.
Incertitudinea politicã generalã rareori
aduce beneficii unei monede. În plus,
May nu este consideratã o adeptã a
Brexit-uluidur, iaro înlocuireaeipoate
fi mai dificilã”.

Lira a scãzut cu 0,5% ieri, în jurul
orei 15.00 (ora Londrei), ajungând la
1,4088 dolari. Sãptãmâna trecutã,
lira s-a apreciat cu 2,2%, iar la data
de 25 ianuarie a atins 1,4345 dolari,
cel mai ridicat nivel de dupã referen-
dumul pentru Brexit, care a avut loc
în 2016. (V.R.)

CANDIDATUL ROMÂNIEI, DAN GHEORGHIU:

“Am pierdut la un vot funcþia de
membru permanent în Consiliul
de Administraþie al ACER”

Dan Gheorghiu, candidatul
României la Agenþia pentru
Cooperarea Autoritãþilor de

Reglementare în Domeniul Ener-
giei, nu a fost votat pentru unul din-
tre cele trei posturi vacante în con-
ducere, în cadrul alegerilor care au
avut loc, la începutul anului, la Bru-
xelles, potrivit unor surse din ener-
gie. Propunerea pentru boardul
ACER a fost fãcutã de Ministerul
Energiei, condus, la începutul anu-
lui, de Toma Petcu.

Sãptãmâna trecutã, pe 23 ianuarie,
Ministerul Energiei ne-a transmis:
“În data de 10 ianuarie 2018, s-a
desfãºurat, în cadrul reuniunii
COREPER I (Consiliul Uniunii Eu-
ropene de la Bruxelles), procedura
de vot pentru desemnarea noilor

membri permanenþi ºi supleanþi ai
Consiliului de Administraþie ACER
(Agenþia pentru Cooperarea Autori-
tãþilor de Reglementare în Domeniul
Energiei).

România a sprijinit candidatura
domnului Ioan Dan Gheorghiu pen-
tru desemnarea în funcþia de mem-
bru permanent în Consiliul de Admi-
nistraþie al ACER. La acest moment,
rezultatul votului nu a fost fãcut pu-
blic, decizia reuniunii COREPER I
nu a fost formalizatã”.

Domnul Dan Ioan Gheorghiu
ne-a declarat: “La aceste alegeri
au fost 27 de voturi ale unor þãri
care au fãcut lobby. ªi-au dat votu-
rile între ele, iar eu am pierdut la
un vot. (A.S.)

(continuare în pagina 13)

INSTANÞA A CONSTATAT IMPREVIZIUNEA
ªI A ACCEPTAT DAREA ÎN PLATÃ:

“Dezechilibrul s-a produs
în toate contractele
de credit în CHF”
lTribunalulPrahova: “Istoricul evoluþieiCHFînregistrat
de ladata încheierii contractului ºipânã ladata formulãrii
notificãrii evidenþiazãodublare, carenuse încadreazã în
caracteristicile fireºti ale fluctuaþiilor cursurilorvalutare”

Dezechilibrul contractual s-a
produs în toate contractele de
credit în franci elveþieni

(CHF), subliniazã Tribunalul Praho-
va, într-o notificare ce stã la baza de-
ciziei pronunþate într-o speþã pe darea
în platã. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 7)

NOUL CEO AL BVB, ÎN PRIMA IEªIRE LA RAMPÃ

Adrian Tãnase: “Creºterea
lichiditãþii este în vârful
listei mandatului meu”

l “Comunic bine cu membrii CA ºi nu aº vrea sã provoc vreo sciziune în
board” l “Aºteptãrile acþionarilor sunt ca lichiditatea sã se dubleze, cel
puþin” l “Aº vrea sã comunic foarte deschis, nepãrtinitor, cu presa de
acum încolo”

A
drian Tãnase, noul di-
rector general al Bursei
de Valori Bucureºti
(BVB), are, în contrac-

tul de mandat, obiective legate de
creºterea profitului operaþional al
bursei, aprecierea preþului acþiunii
BVB pe bursã ºi creºterea lichiditã-
þii, dupã cum a declarat acesta, ieri,
în cadrul primei sale conferinþe de
presã, dupã ce a primit, sãptãmâna
trecutã, avizul Autoritãþii de Supra-
veghere Financiarã (ASF).

Domnia sa nu a dorit sã avanseze
cifre exacte privind targetul sãu.

“Creºterea lichiditãþii este în
vârful listei mandatului meu”, a
menþionat Adrian Tãnase, spunând
cã vede un potenþial de îmbunãtãþire
semnificativã a lichiditãþii BVB, cri-
teriu care a rãmas singurul de
îndeplinit pentru promovarea pieþei
noastre la statutul de piaþã emergentã,
de la cel de frontierã.

“Aºteptãrile acþionarilor sunt ca
lichiditatea sã se dubleze, cel puþin,
din punct de vedere al evaluãrii BVB
pe piaþa de capital”, a spus noul CEO
al Bursei.

Potrivit acestuia, trecerea la statu-
tul de piaþã emergentã este un obiec-

tiv foarte important, dar acest lucru
trebuie sã vinã ca un rezultat.

“În legãturã cu intervalul de timp
(n.r. pentru trecerea la piaþã emer-
gentã), nu pot sã rãspund acum”, a
mai spus domnul Tãnase.

Domnia sa a mai precizat cã vrea

sã dezvolte lichiditatea Bursei inde-
pendent de miºcãrile de piaþã: “Nu
mã uit la creºterile de preþuri, ci mã
uit la volume”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Promisiuni mai goale ca
niciodatã ale guvernului
Finanþarea deficitului bugetar a

început cu stângul în 2018 ºi
pune sub un mare semn de în-

trebare derularea programului de
guvernare.

Prin prospectul de emisiune din
ianuarie 2018, Mi-
nisterul de Finanþe a
anunþat 9 licitaþii pen-
tru plasarea titlurilor
de stat ºi organizarea
a 8 sesiuni suplimen-
tare de oferte necom-
petitive.

Valoarea totalã a
împrumuturilor trebuia sã fie de 4,94
miliarde de lei, însã menþinerea ten-
dinþei de creºtere a costurilor de fi-
nanþare a condus la atragerea a doar
3,42 de miliarde, în condiþiile în care
3 licitaþii au eºuat.

Pentru comparaþie, în 2015 s-au
înregistrat 2 eºecuri, iar în 2016 au
fost 4 licitaþii eºuate. Anul trecut
s-au înregistrat 16 eºecuri ale licita-
þiilor pentru plasarea titlurilor de
stat, pe fondul creºterii accelerate a
dobânzilor cerute de bãnci în T4
2017.

Ultima licitaþie reuºitã din ianua-
rie 2018 a fost cea pentru plasarea tit-
lurilor cu ISIN-ul RO1720DBN072.
Guvernul a împrumutat 500 de mi-
lioane de lei la un randament de
3,4%, în condiþiile unei rate a cupo-
nului de 2,3%.

Dupã cum aratã comunicatul ofi-
cial al licitaþiei, preþul mediu de ad-
judecare a fost de 97,1675% din va-
loarea nominalã. Adicã guvernul a
împrumutat, în medie, 4858.375 lei
pentru fiecare obligaþiune emisã ºi
trebuie sã returneze 5.000 de lei la

scadenþã, plus cuponul anual de
2,3% din valoarea nominalã.

Preocupaþi cu minimizarea incoe-
renþei la audierile din comisiile par-
lamentare, miniºtrii din viitorul cabi-
net Dãncilã nu au avut timp, proba-
bil, sã urmãreascã ºi evoluþia costuri-
lor de finanþare de pe piaþa internã.

Conformdatelorde laBNR,acestea
au crescut de peste 2 ori în ultimele 12
luni pentru maturitãþile de pânã la 12
luni, aproape s-au dublat pentru matu-
ritatea de 3 ani ºi au crescut cu peste
20% pentru obligaþiunile cu maturitate
la 10 ani (vezi graficul).

Nici pe pieþele internaþionale si-
tuaþia nu aratã bine. Randamentul
obligaþiunilor de 10 ani ale Germa-
niei tocmai a atins cel mai ridicat ni-
vel din ultimii 3 ani, iar randamentul
obligaþiunilor similare din SUA a
atins maximul ultimilor 4 ani.

Aceste date sunt suficiente pentru
a vedea cã speranþa compensãrii
eºecurilor de pe piaþa internã a obli-
gaþiunilor, prin emisiuni de obliga-
þiuni pe pieþele externe, nu are abso-

lut niciun fundament real.
Cu toate acestea, ministrul propus

pentru preluarea portofoliului de la
Ministerul Finanþelor Publice, Eu-
gen Orlando Teodorovici, a declarat,
în cadrul audierilor parlamentare, cã
leul îºi va reveni pânã la sfârºitul
anului, astfel încât sã ajungã la nive-
lul indicat în bugetul pe 2018.

Din pãcate, nimeni nu mai are
timp sã creadã astfel de declaraþii.
Chiar dacã moneda naþionalã va
ajunge la un curs mediu de 4,55
ron/eur, contextul financiar al unei
astfel de evoluþii îl va obliga pe Eu-
gen Teodorovici ºi pe ceilalþi mem-
brii ai guvernului sã-ºi aminteascã
sau sã înveþe semnificaþia unei vorbe
de peste Ocean: “ai grijã ce-þi
doreºti, s-ar putea sã se întâmple”.

În noul program de guvernare se
aratã cã vor fi lansate în acest an emi-
siuni de titluri de stat pentru popula-
þie, cu maturitatea cuprinsã între 5 ºi
20 de ani ºi o dobândã anualã mai
mare de 4%.

(continuare în pagina 8)
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MUGUR ISÃRESCU, BNR:

“Comisia Europeanã a sesizat cã
decalajele dintre zonele de dezvoltare ale
României s-au adâncit”

Þara noastrã trebuie sã se mobili-
zeze ºi sã urgenteze eforturile de
atragere a fondurilor europene, po-
trivit guvernatorului BNR, Mugur
Isãrescu, care aduce în atenþie faptul
cã, deºi autoritãþile sunt conºtiente
de importanþa acestor bani, nu atra-
gem finanþãri.

Prezent, ieri, la conferinþa cu tema
“Fondurile europene, absorbþia ºi
impulsul necesar. Cum conectãm
România în anul centenar?”, domnia
sa a declarat: “Cel puþin în ultimii
ani, nu am auzit un guvern, un pre-
mier, un ministru de finanþe, mem-
brii ai Cabinetului sau un preºedinte
care sã nege importanþa fondurilor
europene. Declarativ - clasa politicã,
societatea civilã - toþi am cãzut de
acord cu acest lucru. Atunci, rãmâne

întrebarea: de ce ne poticnim, de ce
accesul la banii europeni este atât de
dificil în aceastã þarã?”.

Guvernatorul BNR a atras atenþia

cã existã incertitudini cu privire la
viitorul fondurilor europene,
afirmând: “Aº remarca o provocare
suplimentarã cãreia trebuie sã-i fa-
cem faþã pe termen mediu: faptul cã
Uniunea Europeanã va traversa o pe-
rioadã de transformãri ample, unele
determinate de ieºirea Marii Britanii
din blocul comunitar. Aceste transfor-
mãri se vor reflecta în mod sigur ºi în
arhitectura bugetarã europeanã, ge-
nerând incertitudini cu privire la vii-
torul fondurilor structurale ºi de coe-
ziune. De aceea, este important pen-
tru România sã se mobilizeze ºi sã
urgenteze eforturile de atragere a
fondurilor europene în actualul ca-
dru financiar multianual”. (A.V.)

(continuare în pagina 7)

CÃLIN
RECHEA

EXPERÞI DIN PIAÞA VINULUI:

“Preþul din oferta publicã Purcari -
supraevaluat, în condiþiile actuale”
l Specialiºti: “Ceea ce deþine Purcari pe malul Nistrului este istorie, iar
istoria face preþul” l Dragoº Mesaroº, Goldring: “Purcari are o pierdere de
circa 14 milioane de dolari, iar pânã când aceasta nu va fi acoperitã
compania nu va distribui dividende”

Specialiºtii din piaþa vinului au
opinii diferite referitoare la
preþul la care sunt puse la

vânzare acþiunile producãtorului de
vinuri din Moldova, Purcari, deru-
leazã, în perioada 29 ianuarie - 8 fe-
bruarie, o ofertã publicã prin care
acþionarii intenþioneazã sã vândã un
pachet 49% din companie.

Majoritatea experþilor din piaþa vi-
nului consultaþi de ziarul “BURSA”
considerã cã o valoare de piaþã a com-

paniei, de circa 100 de milioane de
euro (sumã care ar rezulta, la preþul
aflat la jumãtatea intervalului de preþ
propus în ofertã), este supraestimatã.

Acþionarii Purcari au scos la
vânzare 49% din companie, la un
preþ între 19 ºi 28 lei/acþiune, care
evalueazã întreaga companie în in-
tervalul 80 -120 de milioane de euro.

Dacã unii dintre specialiºti aprecia-
zã valoarea companiei þinând cont de
suprafaþa de vie, de investiþiile fãcute,

de activele ºi de valoarea brandului,
alþii iau în calcul istoria Purcari ºi a lo-
cului unde aceasta deþine crame.

“Cu tot ce are societatea în Repu-
blica Moldova - cramele Purcari,
Bardar ºi Bostãvan - ºi la noi - Crama
Ceptura -, preþul cerut poate fi unul
de la care sã se plece în negocieri.

ANDREI IACOMI,
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Mugur Isãrescu: “Dacã luãm în conside-

rare ºi contribuþia României la bugetul

Uniunii Europene, intrãrile nete de fon-

duri europene au fost de 30,4 miliarde

de euro în 2007-2017, respectiv 1,8%

din PIB în medie pe an. Am putea spune

cu aceste cifre cã ar trebui sã fim relativ

mulþumiþi”.


