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BCE reduce, în mod
surprinzãtor, dobânda

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a redus dobânda de politicã moneta-
rã cu 0,25 puncte procentuale, la
1,25%, mãsurã care a surprins pieþe-
le. Analiºtii anticipau menþinerea
dobânzii cheie la 1,5%.

În urma deciziei BCE, euro s-a de-
preciat. La ora 11.04, pe piaþa SUA,
moneda unicã avea un curs de
1,3740 dolari, mai mic cu 0,1% faþã
de ziua precedentã.

Fondul Monetar Internaþional a
anunþat cã susþine în totalitate deci-
zia BCE de reducere a dobânzii de
politicã monetarã.

Mario Draghi: Europa
se îndreaptã cãtre
o recesiune uºoarã

Preºedintele BCE, Mario Draghi,
a declarat, ieri, cã Europa se îndreap-
tã cãtre o recesiune uºoarã.

“Ceea ce observãm acum este o
încetinire a creºterii, care se va trans-
forma într-o recesiune uºoarã pânã la
finele anului”, a spus Draghi.

Italianul Mario Draghi a preluat,
marþi, funcþia de preºedinte al BCE,
dupã încheierea mandatului lui
Jean-Claude Trichet, care a stat opt
ani în fruntea instituþiei creditoare.

Obama: G20 trebuie
sã rezolve criza
din Europa

Preºedintele SUA, Barack Oba-
ma, a afirmat cã rezolvarea crizei da-
toriilor din Europa este prioritatea de
top a liderilor lumii, care se reunesc
la Cannes, în summitul început ieri.
Obama a declarat, ieri, cã liderii G20
au discutat pe marginea incertitudi-
nilor situaþiei politice din Grecia,
urmând sã gãseascã o soluþie.

Berlusconi, cu “mâna
goalã” la summitul G20

Premierul italian Silvio Berlusco-
ni a sosit ieri, la summitul G20 de la

Cannes (Fran-
þa), fãrã pache-
tul de mãsuri
pentru relansa-
rea creºterii
economice ºi
reducerea dato-
riei þãrii, de
1.900 de mi-

liarde de euro.
Potrivit Il Sole 24 Ore, Guvernul

italian a adoptat miercuri seara un
“mini-plan” de reducere a datoriei,
nu mãsuri de accelerare a redresãrii
economice.

Costurile de creditare
ale Italiei, la nivel
record

Costurile de creditare ale Italiei au
crescut ieri, din nou, dupã ce Cabi-
netul de la Roma nu a reuºit sã vinã
cu mãsuri imediate pentru redresarea
þãrii.

Randamentul pentru obligaþiunile
italiene pe zece ani a crescut pânã la
6,402% pe piaþa secundarã, în timp
ce prima de risc a Italiei - diferenþa
dintre obligaþiunile italiene pe zece
ani ºi obligaþiunile similare germane
- a ajuns la 462 puncte de bazã - ma-
xim istoric.

V.R.

Un fleac: criza
a ciuruit democraþia

D
ubioasele raporturi dintre
Uniunea Europeanã ºi de-
mocraþie trebuie sã fi avut
rolul lor în anunþul de ieri

al iminentei demisii a premierului grec
Giorgios Papandreou, o demisie infir-
matã net, ulterior, într-o ºtire difuzatã
de televiziunea publicã elenã.

ªi tot aºa, anunþul cã Papandreou
s-a declarat dispus sã retragã proiectul
de Referendum (care idee a rãmas un
feldeaarãtapisica, încazcãenevoie).

Cã Uniunea Europeanã nu (mai)
duce grija democraþiei, este eviden-
þiat clar de reacþia ostilã a cvasitotali-
tãþii oficialilor europeni la ideea Re-
ferendumului lansatã de Papandre-
ou, prin care acesta anunþase cã mã-
surile de austeritate extrem de dure,

care condiþioneazã ajutorul de 130
de miliarde de euro, din partea UE,
vor trebui sã fie acceptate prin vot de
poporul grec.

Toatã lumea a fost revoltatã de
anunþul Referendumului, inter-
pretându-l drept ºantaj ºi joc viclean

ºi cinic (inclusiv subsemnatul), dar
iatã opinia unui cititor al ziarului
BURSA, postatã alaltãieri, între co-
mentariile de pe site-ul nostru:

MAKE

(continuare în pagina 13)

Intervenþia militarã în Iran
a devenit o chestiune de zile

Armata Marii Britanii este pregã-
titã pentru o intervenþie militarã în
Iran, iar presa americanã a anunþat
cã SUAintenþioneazã sã trimitã nave
de rãzboi în zonã, încercând astfel sã
zãdãrniceascã planul iranian de
îmbogãþire a uraniului. Discuþiile
ample legate de un posibil rãzboi, ale
cãrui rãdãcini sã se afle în actuala
crizã economicã, par sã fie confir-
mate de deciziile luate de cele douã
mari state.

Cotidianul britanic The Guardian
a notat cã armata Marii Britanii are
planuri concrete privind o posibilã
intervenþie militarã în Iran. Conform
sursei citate, strategii militari studia-
zã care sunt locurile cele mai bune
pentru a-ºi plasa navele ºi submari-
nele echipate cu rachete Tomahawk.
Britanicii mizeazã în mod evident ºi
pe ajutorul americanilor, care au in-
terese în zonã. Jurnaliºtii englezi au
discutat cu mai mulþi membri ai Ca-
sei Albe ºi ai opoziþiei care susþin cã,
dupã ce situaþia din Libia a fost par-
þial rezolvatã, Iranul a revenit acut în
atenþia diplomaþiei americane. Tre-
buie menþionat ºi faptul cã preºedin-

tele SUA, Barack Obama, nu ar dori
ca þara sã se angajeze pe un nou front
înainte de alegerile prezidenþiale de
anul viitor. Ultimul cuvânt în aceas-
tã chestiune îl va avea, din câte se
pare, un raport care va fi fãcut public
la mijlocul sãptãmânii viitoare, al
Agenþiei Internaþionale de Energie
Atomicã, care ar putea conþine do-
vezi clare cã Iranul are un program
de producere a armelor nucleare.
Comisia pentru Afaceri Externe din
Camera Reprezentanþilor de la Wa-
shington a adoptat un nou set de
sancþiuni împotriva Iranului, în
încercarea de a forþa guvernul de la
Teheran sã renunþe la programul sãu
nuclear.

O altã informaþie care face parte
din acest puzzle complicat vine din
Israel. Ministrul apãrãrii din Israel,
Ehud Barak, a dezminþit informaþiile
publicate de presa israelianã potrivit
cãrora ar fi hotãrât deja, împreunã cu
premierul Benjamin Netanyahu, sã
atace Iranul, în pofida opoziþiei co-
mandanþilor armatei ºi serviciilor de
informaþii. (D.N.)

(continuare în pagina 13)

Joaca de-a
referendumul
Premierul elen George Papan-

dreou a renunþat, ieri, la planul
controversat de organizare a

unui referendum pe marginea celui
de-al doilea pachet de sprijin extern
destinat þãrii, respectiv cu privire la
pãrãsirea sau nu a zonei euro, infor-
meazã Los Angeles Times.

Anunþul oficialului grec, fãcut pu-
blicaþiei Times, la Parlamentul din
Atena, a urmat reuniunii de urgenþã a
Cabinetului elen, care a avut loc ieri
dupã-amiazã.

Planul de referendum a generat
tensiuni politice în þarã ºi în exterior,
dar ºi pe pieþele financiare interna-
þionale.

Liderii europeni, reuniþi ieri la
Cannes (Franþa), unde a început un
summit de douã zile al G20, au fãcut
presiuni asupra premierului grec,
avertizând cã trebuie sã ia rapid o de-
cizie cu privire la rãmânerea în zona
euro sau pãrãsirea acesteia.

Anna Diamantopoulou, ministrul
educaþiei din Grecia, a declarat cã
Papandreou s-a prezentat în ºedinþa
de guvern de ieri cu propunerea de
renunþare la referendum.

În schimb, Papandreou nu a cedat
presiunilor opoziþiei ºi chiar ale unor
membri din propriul partid (Socia-
list) sã demisioneze, aºteaptând re-
zultatul votului de încredere din Par-
lament, programat pentru astãzi.

Papandreou a generat o crizã poli-
ticã în Grecia, iar la nivel european -

temeri cã o eventualã ieºire a þãrii
sale din uniunea monetarã ar pune în
pericol întreaga zonã euro.

Totuºi, cancelarul german Angela
Merkel a afirmat cã Franþa ºi Germa-
nia “nu vor renunþa la euro”, chiar
dacã poporul elen va vota pentru
ieºirea din zona euro.

La rândul sãu, preºedintele fran-
cez Nicolas Sarkozy a subliniat cã
Grecia trebuie sã se hotãrascã dacã
vrea sã rãmânã în zona euro ºi sã-ºi
clarifice poziþia privind planul de
salvare european, dacã vrea sã spere
sã obþinã ajutorul financiar prevãzut
de acesta. (V.R.)

(continuare în pagina 13)
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Candidaþii pentru conducerea
SIF Moldova au început lupta
lMircea Ursache: “Din 2001 mã ocup de administrarea de portofolii ºi de
piaþa bursierã” l Paul Miclãuº: “Mã pricep la fonduri ºi mã pricep la
instrumente financiare”

Locul de administrator scos la
concurs de SIF Moldova a
stârnit, pânã acum, interesul

a ºapte oameni de piaþã, însã socie-
tatea acceptã înscrieri pânã astãzi, la
ora 16.00.

Cei ºapte sunt brokerul Mihai
Chiºu, de la IFB Finwest, Mircea
Oancea, preºedintele Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private, ªerban Valentin Marin,
ºeful departamentului de tranzacþio-
nare al UniCredit CA IB Securities,
Mircea Ursache, fost preºedinte al
AVAS, Paul Miclãuº, administrator
Sibex ºi fost vicepreºedinte CNVM,
Mihail Ioan Mircea Radu, fost vice-
preºedinte CNVM, ºi Laurenþiu
Hrebenciuc, fratele deputatului PSD
Viorel Hrebenciuc.

Postul din Consiliul de Adminis-

traþie al SIF Moldova este vacant
dupã revocarea, la 24 septembrie, a
lui Matei Alexandru, fost ºef al SIF
Moldova, din funcþia de administra-
tor, pentru prejudicierea SIF ca ur-
mare a încheierii unor contracte în
perioada în care a ocupat funcþia de
director general.

Paul Miclãuº se prezintã cu
o mare experienþã în
materie de fonduri

Paul Mi-
clãuº ne-a de-
claratcãsepre-
zintã pentru
aceastã funcþie
cu o mare ex-
perienþã în
materie de fon-

duri, îngeneral, ºideSIF-uri, înspecial.
“SIF-urile sunt la un moment de

rãscruce, dupã acordul cu Erste pri-
vind lichidizarea participaþiei la
BCR”, ne-a declarat domnul Mi-
clãuº, adãugând: “Ele trebuie sã îºi
restructureze portofoliile, sã înveþe
sã facã operaþiuni pe care nu le-au
luat în calcul pânã acum.

Cred cã mã pricep sã creez instru-
mente, în funcþie de diverse condi-
þionalitãþi. Faptul cã sunt în Consiliul
de Administraþie la Bursa din Sibiu
este un avantaj. Mã pricep la fonduri
ºi mã pricep la instrumente financia-
re”. Paul Miclãuº ne-a spus cã se
simte onorat de concurenþa pentru
aceastã funcþie.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

GRECIA

5. Lecþia greceascã
(mesaj trimis de Tudor Vasiliu în data de 02.11.2011, ora 09:11)

E greu sã strecori în acest cor pãtimaº propria melodie dar o sã încerc:

1. Grecii au inventat democraþia.

2. Referendumul, în þãrile civilizate, e principala manifestare a democraþiei.

3. Nici un politician cu capul pe umeri nu ia “mãsuri de austeritate” fãrã

asentimentul unei majoritãþi simple a celor vizaþi de aceste “mãsuri”.

4. Costurile miºeleºti ale împrumuturilor acordate Greciei nu se practicã

într-o “familie”, ca cea invocatã de Sarkozy.

Pe scurt, asistãm la o lecþie de democraþie ºi de economie pe care grecii

ne-o oferã cu directeþe, nu cu perfidie.

Ministrul grec al dezvoltãrii, Miha-
lis Chrissohoidis, a cerut, ieri, ca
planul european de salvare finan-
ciarã a Greciei sã fie ratificat rapid
de Parlament, declarându-se
împotriva proiectului premierului
de a organiza un referendum.
ªi ministrul de finanþe Evangelos
Venizelos a respins ideea referen-
dumului. În opinia sa, apartenenþa
Greciei la euro este “o realizare
istoricã a poporului grec, care nu
poate fi pusã în discuþie”.
La rândul lor, miniºtrii sãnãtãþii,
educaþiei ºi transporturilor ºi-au
declarat, în mod public, opoziþia
faþã de decizia premierul de a or-
ganiza referendumul, ceea ce a
dus guvernul de la Atena în pragul
destrãmãrii.


