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Barroso îi cere Greciei sã
înceteze “jocurile politice”

Preºedintele Comisiei Europene,
Jose Barroso, i-a cerut liderului par-
tidului Noua Democraþie din Grecia,
Antonis Samaras, sã înceteze “jocu-
rile politice” ºi sã nu mai refuze sem-
narea unui angajament privind im-
plementarea mãsurilor de austeritate
menite sã reducã deficitul bugetar,
ca o condiþie pentru eliberarea
tranºei de 8 miliarde de euro din pa-
chetul de sprijin extern.

Valoarea garanþiilor de
stat pentru bãncile elene
va fi dublatã

Valoarea garanþiilor de stat pentru
bãncile elene va fi dublatã de la 30 de
miliarde euro la 60 de miliarde euro
pentru asigurarea lichiditãþii pieþei
bancare, a declarat ministrul Finanþe-
lor de la Atena, Evangelos Venizelos.

Randamentul titlurilor
spaniole pe termen scurt
s-a dublat

Spania a vândut, ieri, certificate
de trezorerie cu scadenþa la trei ºi
ºase luni, în sumã de 2,98 miliarde
euro (4,03 miliarde dolari), la un ran-
dament dublu comparativ cu licitaþia
precedentã.

(Citiþi articolul integral în pag.16)

Randamentul
obligaþiunilor bãncilor
italiene blocheazã
accesul acestora la
finanþare

Randamentul obligaþiunilor emise
de bãncile italiene a urcat la un nivel
care, în mod normal, reprezintã cate-
goria “junk”, nerecomandat pentru
investiþii, ameninþând sã împiedice
în continuare accesul instituþiilor de
credit din Italia la finanþare pe pieþe-
le de profil, transmite Reuters, con-
form Mediafax.

Bãncile italiene sunt vulnerabile
nu doar din cauza expunerii la credi-
tele neperformante, în contextul me-
diului economic nefavorabil, dar ºi
din cauza deþinerilor mari de obliga-
þiuni guvernamentale.

S&P a confirmat ratingul
Spaniei

Agenþia de evaluare Standard &
Poor’s (S&P) a confirmat, luni, ra-
tingul acordat datoriei Spaniei
“AA-“, cu perspectivã negativã,
avertizând cã guvernul de la Madrid
trebuie sã ia mãsuri suplimentare
pentru reducerea deficitului bugetar.

Calificativul SUA, confirmat
de Standard & Poor’s

Agenþia Standard & Poor’s a
menþinut ratingul acordat datoriei
Statelor Unite, “AA+”, în pofida
eºecului comisiei senatoriale în gãsi-
rea unui compromis privind reduce-
rea cheltuielilor bugetare. S&P a
precizat, însã, cã ratingul SUA este
ameninþat de o reducere.

Maria Fekter, Austria:
“Ne vom menþine
ratingul AAA”

Maria Fekter, ministrul austriac
de Finanþe, ºi-a exprimat încrederea
cã þara sa îºi va pãstra ratingul de top
“AAA”, dupã discuþii încurajatoare
cu agenþia de evaluare financiarã
Moody’s. “Cred cã suntem bine pre-
gãtiþi acum, datoritã bugetului ºi de-
claraþiei bãncilor cã sunt dispuse sã
îndeplineascã mãsurile de recapitali-
zare”, a afirmat Maria Fekter. (V.R.)

Mugur Isãrescu: Industria
financiar-bancarã,
la o rãscruce istoricã
l Reglementarea întãreºte pânã la un moment
dat încrederea, dar apoi poate chiar sã o dãrâme
l Relaþia de credit este o relaþie umanã

Industria financiar-bancarã, nu
numai cea din România, ci din
întreaga lume, este la o rãscruce

în dezvoltarea sa, a spus, ieri, Mu-
gur Isãrescu, Guvernatorul Bãncii
Naþionale a României, prezent la
aniversarea a 20 de ani de la înfiin-
þarea Institutului Bancar Român.

Potrivit domnului Isãrescu, încre-
derea în industrie s-a erodat foarte
mult, iar reclãdirea acesteia nu poate
avea loc doar prin reglementare, ci
este nevoie ºi de contribuþia capita-
lului uman.

Guvernatorul BNR a mai spus cã
niciodatã în istorie nu s-a discutat
atât despre eticã ºi profesionalism
precum dupã criza declanºatã în
2008.

Mugur Isãrescu a declarat: “Au
dreptate cei care spun cã pierderile
din sistemul bancar au fost cauzate
de libertatea excesivã, dar ºi su-
pra-reglementarea va contribui la
pierderea încrederii. Reglementarea
întãreºte pânã la un moment dat
încrederea, dar apoi poate chiar sã o
dãrâme”.

În prezent, trãim o perioadã de
avânt a reglementãrii, a spus
Mugur Isãrescu, precizând cã apar
foarte multe instituþii noi, trebuie
citite foarte multe materiale, care
conþin tot felul de prescurtãri ºi
semne grafice dificil de înþeles.

“Ar trebui un training doar pentru
asta”, a glumit Guvernatorul.
Domnia sa a indicat spre profesio-
nalismul bancherilor ca soluþie
pentru recãpãtarea încrederii în si-
stem. “Cred cã încrederea depinde
de calitatea bancherului”, a spus
domnul Isãrescu, adãugând cã re-
laþia de credit este o relaþie umanã,
nu una tehnicã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Preþul þiþeiului – în creºtere
din cauza sancþiunilor
împotriva Iranului

P
reþul petrolului brut a cres-
cut ieri, pentru prima oarã
în ultimele patru zile, pe
fondul temerilor generate

de noile sancþiuni împotriva Iranu-
lui, respectiv de posibila întrerupere
a livrãrilor de þiþei din aceastã þarã.

Cotaþia petrolului brut cu livrare
în ianuarie a urcat cu 1,59 dolari
(1,6%) la ora 09.51, New York Mer-
cantile Exchange, ajungând la 98,51
dolari/baril. Anul acesta, preþul pe-
trolului a câºtigat peste 7% pe piaþa
americanã, dupã ce, în 2010, înregis-
trase un avans de 15%.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolului Brent cu livrare
în ianuarie a crescut cu 1,58 dolari
(1,5%) ieri, la 108,46 dolari/baril.

Autoritãþile de la Washington au

decis, luni, sã impunã noi sancþiuni
asupra Iranului, care afecteazã în
primul rând sectorul bancar ºi cel pe-
trolier. Totodatã, Marea Britanie a
anunþat cã rupe toate legãturile exis-
tente între sectorul sãu financiar ºi
cel al Iranului, iar Canada va bloca

toate tranzacþiile cu Teheranul.
Administraþia Obama a anunþat cã

întregul sector financiar al Iranului -
inclusiv banca centralã - este implicat

în infracþiuni de spãlare de bani. Dar,
deºi Obama a avertizat cã Statele Uni-
te au în vizor chiar ºi banca centralã a
Iranului, Washingtonul aevitat sã sanc-
þioneze instituþia care gestioneazã
încasãrile din exporturile iraniene de
þiþei, de peste 2 milioane de barili zil-

nic, de teama impactului
unei astfel de mãsuri asupra
pieþei petrolului ºi econo-
miei mondiale.

Autoritãþile iraniene sunt
de pãrere cã noile mãsuri
destinate sectorului petro-
chimic din þarã vor determi-
na doar creºterea preþurilor

de pe piaþa de profil, nu stoparea ex-
porturilor þãrii, care au însumat 8,6
miliarde dolari în 2010. (A.V.)

(Citiþi detalii în pagina 2)

ÎNCÃ O AMÂNARE

Pragul limitã la SIF-uri rãmâne la 1%
l Ovidiu Marian: “Deputaþii au fost prea leneºi”l Investitorii nemulþumiþi
suspecteazã manipularea pieþei

Deputaþii nu au votat, nici
ieri, proiectul privind ridi-
carea pragului limitã de de-

þinere la SIF-uri, de la 1% la 5%,
dupã cum unii dintre ei anticipaserã,
încã de luni.

Vestea a fost urmatã
de scãderi drastice ale
cotaþiilor celor cinci ac-
þiuni ale societãþilor de
investiþii financiare, iar
unii investitori ºi-au ma-
nifestat, pe Internet,
nemulþumirea, ridicând
suspiciuni de manipula-
re a pieþei de capital prin
discuþiile despre acest
proiect.

Un cititor a comentat pe site-ul
ziarului BURSA: “Domnilor depu-
taþi, de ce vã bateþi joc de acest po-
por? Chiar nu aþi avut timp sã votaþi
acest proiect de lege sau trebuia amâ-
nat pentru a scãdea cotaþiile ºi a mai
cumpãra voi la preþuri mici?! Mai

este nevoie sã explicãm de ce toatã
lumea aºteaptã creºterea pragului?!
Verificaþi: de câte ori s-a adus în dis-
cuþie creºterea pragului cotaþiile au
crescut. Mai e nevoie de alt argu-

ment?”
Dupã ce a aºteptat aproape doi ani

sã fie luat în discuþie, proiectul a pri-
mit, pe 7 noiembrie, un aviz fulger
favorabil din partea Comisiei de bu-
get finanþe din Camera Deputaþilor,
ocazie în care acþiunile au înregistrat

aprecieri. Aºteptãrile privind votul în
plen au ridicat de asemenea preþuri-
le, sãptãmâna trecutã, la fel cum a fã-
cut-o ºi anunþul senatorului Ovidiu
Marian, iniþiatorul legii, care dãdea

ca sigurã analizarea în
ºedinþa de plen de ieri.
Luni, însã, unii deputaþi
au declarat cã, cel mai
probabil, discuþiile asu-
pra pragului vor fi amâ-
nate, astfel cã acþiunile
SIF au încheiat ºedinþa
bursierã în scãdere, deºi
o începuserã pe creºtere.

Domnul Marian ne-a
declarat, ieri, cã dezbate-
rile au fost amânate pen-

tru sãptãmâna viitoare. “Nu au fost
dezbãtute punctele prevãzute pe ordi-
nea de zi. Deputaþii au fost prea
leneºi”, ne-a spus domnia sa.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 14)

“Hidroelectrica” a cerut ANRE majorarea
preþului energiei cu pânã la 50%

“Hidroelectrica” a solicitat Auto-
ritãþii Naþionale pentru Reglementa-
rea în domeniul Energiei (ANRE) sã
majoreze, de anul viitor, preþul la
electricitate cu pânã la 50%, a decla-
rat, ieri, Constantin Trihenea, direc-
torul general al companiei: “Am ce-
rut ANRE majorarea preþului cu un
procent important ce rezultã din
creºterea tarifului la materia primã
pe care o utilizãm, ºi aici mã refer în
special la apã, pentru a ne putea aco-
peri datoriile. Creºterea tarifului la
apã cu 437% ne-a provocat pierderi-
le pe care le-am avut în acest an.
Obiectivul nostru este sã livrãm
energie ieftinã, dar nu la jumãtate de
preþ. Noi am dori sã creºtem preþul
cu pânã la 50%”. Potrivit domniei
sale, discuþiile dintre “Hidroelectri-
ca” ºi ANRE nu s-au dovedit favora-
bile pânã în acest moment.

Constantin Trihenea a subliniat
cã, în luna octombrie, societatea a fã-
cut eforturi sã limiteze pierderile,
fiind micºorate substanþial anumite
costuri: “În noiembrie, vom ajunge
la un bilanþ egal, iar pentru finalul de
an estimãm cã vom ieºi pe profit, un

profit mai mic, dar în niciun caz «Hi-
droelectrica» nu va termina acest an
pe pierdere”.

Directorul general al companiei a
precizat cã “Hidroelectrica” va produ-
cecirca15TWhdeenergie înacest an,
comparativ cu cei peste 19 TWh pro-
duºi în 2010: “Sperãm sã ne ducem la
15 TWh pânã la finalul anului. Acum
suntem la aproximativ 14 TWh. În
acest moment producem 40% - ma-
xim 50% din capacitatea instalatã”.

Iulian Iancu: Suspendarea
situaþiei de forþã majorã -
un handicap pentru
“Hidroelectrica”

În ceea ce priveºte suspendarea
avizului prin care a fost instituitã si-
tuaþia de forþã majorã la “Hidroelec-
trica”, Iulian Iancu, preºedintele Co-
mitetului de Industrie ºi Servicii din
Camera Deputaþilor, este de pãrere
cã acesta “reprezintã un handicap
pentru companie”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 12)

Iranul este al doilea producãtor de
þiþei din cadul Organizaþiei Þãrilor
Exportatoare de Petrol (OPEC).
Potrivit statisticilor BP Plc, Iranul
a extras 4,25 milioane de barili de
þiþei pe zi, anul trecut.

Mugur Isãrescu: “O reclãdire a

încrederii presupune ca ºi

bancherul sã fie om de încredere”.


