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Euro, aproape de cursul
minim al ultimelor ºapte
sãptãmâni

Euro s-a depreciat ieri, pe pieþele
externe, apropiindu-se de cursul mi-
nim al ultimelor ºapte sãptãmâni faþã
de dolar, dupã ce cancelarul german
Angela Merkel a declarat cã emiterea
de obligaþiuni comune ale zonei euro
ar fi “un semnal greºit” pentru pieþe.

Euro a coborât cu 0,1% la ora
10.41, pe piaþa din New York, la
1,3328 dolari. Miercuri, cursul
monedei unice a coborât la 1,3320
dolari, cel mai redus nivel din 6 oc-
tombrie pânã în prezent.

Franþa, Germania ºi Italia
discutã modificarea
tratatelor UE

Preºedintele Franþei, Nicolas Sar-
kozy, cancelarul german Angela Mer-
kel ºi noul premier italian Mario Monti
audiscutatpemargineauneimodificãri
a tratatelor Uniunii Europene, iar Pari-
sul ºi Berlinul vor face, în zilele urmã-
toare, propuneri în acest sens, în scopul
eficientizãrii guvernãrii în zona euro.

Franþa, Germania ºi Italia sunt de
acord sã respecte independenþa Bãn-
cii Centrale Europene ºi se vor abþi-
ne sã facã solicitãri acestei instituþii,
a afirmat Nicolas Sarkozy.

BCE ar putea prelungi
maturitatea creditelor
oferite bãncilor

Banca Centralã Europeanã (BCE)
analizeazã posibilitatea prelungirii
maturitãþii creditelor pe care le oferã
bãncilor, de la un an în prezent, pânã la
doi ºi chiar trei ani, încercând sã evite
apariþia unei crize a creditului în zona
euro, care sã afecteze economia, au
declarat pentru Reuters surse din inte-
riorulBCE,conformAgerpres. (V.R.)

MIHAI BOGZA, BANCPOST:

“O idee de analizat:
bani europeni pentru Fondul
de Garantare a Depozitelor”

(Interviu cu Mihai Bogza, preºedintele “Bancpost” )

Reporter: Stimate domnule
preºedinte, turbulenþele financiare
vor crea o problemã în România,
prin retragerea de cãtre bãncile
mamã a banilor din subsidiarele lo-
cale?

Mihai Bogza: Este extrem de pu-
þin probabil ca, în perioada urmãtoa-
re, bãncile strãine sã-ºi reducã sem-
nificativ expunerea pe România, cel
puþin atâta vreme cât România va
continua sã rãmânã o destinaþie sufi-
cient de stabilã, dar ºi de atrãgãtoare
pentru investiþiile lor.

În mãsura în care trecutul consti-
tuie o garanþie pentru viitor, cifrele
sunt grãitoare. Conform datelor pu-
blicate de BNR, între septembrie
2010 ºi septembrie 2011, soldul cre-
ditului neguvernamental, respectiv
al creditului acordat de sistemul
bancar populaþiei ºi companiilor, a
crescut cu 6,5%, iar soldul creditu-
lui guvernamental, respectiv credi-
tul acordat de sistemul bancar insti-
tuþiilor guvernamentale, s-a majorat
cu 20,5%. Creºterea este semnifica-
tivã, în condiþiile în care volumul
total al depozitelor în România a
crescut cu numai 6,6%. ªi dupã cum
ºtim, bãncile cu capital strãin deþin
peste 85% din totalul activelor, deci
fãrã aportul lor aceastã creºtere nu

ar fi fost posibilã.
Mai mult decât atât, datoria exter-

nã a României, în aceeaºi perioadã,
septembrie 2010/septembrie 2011, a
ajuns la 97,8 miliarde de euro, în
creºtere cu 9,8%. Aceste cifre de-
monstreazã faptul cã în ultimul an
bãncile din România s-au menþinut
active pe zona de creditare, moderat
pe piaþa neguvernamentalã ºi mai
accentuat pe piaþa guvernamentalã.

Reporter: Sunt însã destule moti-
ve sã fim îngrijoraþi pentru viitor
vãzând, de exemplu, recomandãrile

fãcute recent de Banca Centralã a
Austriei...

Mihai Bogza: Ar trebui sã fim
mai degrabã pro-activi decât pesi-
miºti. Ca sã mã explic, ca bancher aº
asemãna atitudinea pe care o au posi-
bilii investitori în economia Româ-
niei, inclusiv bãncile internaþionale,
cu cea pe care o au deponenþii faþã de
o bancã. Nu poþi sã forþezi clienþii
sã-ºi pãstreze banii într-o bancã în
care nu au încredere, ci trebuie sã-i
convingi cã banca ta este sigurã, cã
depozitele nu sunt în pericol ºi cã re-
munerarea lor este avantajoasã.

În acelaºi mod, ºi România trebuie
sã convingã bãncile strãine care au
subsidiare aici cã suntem un mediu
economic suficient de sigur ºi de sta-
bil ºi cã profiturile obþinute de aici de
bãncile strãine s-ar putea situa la un
nivel corespunzãtor. Spun asta ºtiind
foarte bine cã pe primele 9 luni ale
acestui an sistemul bancar din Româ-
nia a înregistrat pe ansamblu o pier-
dere. Sã nu uitãm însã cã toate inves-
tiþiile bancare sunt pe termen lung,
nu conjuncturale.

IarRomânia trebuiesãcreezeaceastã
perspectivã pozitivã.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 4)

TRAIAN BÃSESCU A CRITICAT DUR BÃNCILE AUSTRIECE:

Sper cã nu vom plãti factura
lãcomiei sistemului bancar

S
tatul român nu ar trebui sã
plãteascã pentru “lãcomia”
sistemului bancar, care a ob-
þinut profituri uriaºe, a decla-

rat, ieri, preºedintele Traian Bãsescu,
la conferinþa ”Analysing Romania’s
futureeconomicpotential”, organizatã
de grupul “The Economist’”. Domnia
sa a criticat dur bãncile austriece, pre-
cizând cã dacã instituþiile de credit
mamã îºi vor retrage finanþarea de la
subsidiarele locale, acest lucru va fi
considerat o “lipsã de fair-play”.

Preºedintele ºi-a exprimat ieri
îngrijorarea faþã de comportamentul
posibil al unor bãnci, precizând:
“Vreau sã cred cã anunþul Bãncii
Centrale a Austriei privind scãderea
fluxurilor de capital cãtre statele din
zona non-euro a fost o eroare sau o
neînþelegere a efectelor”. Traian Bã-
sescu a adãugat cã bãncile au obþinut
profituri uriaºe în România, în pe-

rioada 2000-2009, iar dacã se pregã-
tesc sã o lase nefinanþatã în crizã este
“lipsã de fair-play”.

Domnia sa a declarat: “Vreau sã
cred cã statele venite mai târziu în
Uniunea Europeanã nu vor fi puse sã
plãteascã lãcomia bãncilor. Vreau sã
nu fim în situaþia de a le aduce amin-
te prietenilor europeni cât au condi-
þionat accesul României, în Uniunea
Europeanã, de privatizarea sistemu-
lui bancar. Domnilor, aþi obþinut pro-
fituri uriaºe în România din 2000 ºi
pânã în 2009, iar azi dacã vã pregãtiþi
cumva sã lãsaþi economia româneas-
cã nefinanþatã în perioadã de crizã,
vom considera o lipsã de fair-play în
relaþia cu România”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)
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Acþionarii Bursei vor discuta
soarta conducerii
Acþionarii Bursei de Valori

Bucureºti se vor întruni pe
9-10 ianuarie 2012 sã deci-

dã revocarea Consiliului de Admi-
nistraþie, ne-a declarat, ieri Stere
Farmache, pre-
ºedintele BVB.

“Am decis cã
este mai bine sã þi-
nem AGA dupã
Sãrbãtori ca sã fie
prezenþi toþi acþio-
narii”, ne-a decla-
rat domnia sa.

C o n d u c e r e a
BVB a decis, ieri,
sã convoace AGA,
la solicitarea din
10 noiembrie a
unui grup de acþionari cu deþineri de
9,41% din BVB.

Boardul agrease de principiu con-
vocarea Adunãrii Acþionarilor, încã
din 14 noiembrie, însã precizase cã

cererea acþionarilor prezenta unele
aspecte discutabile din punctul de
vedere al validitãþii.

Cei ºapte acþionari, care au cerut
revocarea consiliului, sunt Fondul

de Pensii administrat de ING, Fon-
dul de investiþii ING International
Romanian Equity, SSIF Intercapital
Invest, Ifond Financial, Unicredit
CAIB, BCR ºi Erste Bank.

Actualul Consiliu de Administra-
þie al Bursei a fost ales în februarie
2010 ºi este format din preºedintele
Stere Farmache, Ciprian Zah, Mir-
cea Botta, Siminel - Cristian Andrei,

Octavian Molnar,
Grzegorz Ko-
nieczny, Lucian
Isac, Ionel Uleia ºi
Cosmin Gheor-
ghiu.

Grzegorz Ko-
nieczny, adminis-
tratorul Fondului
Proprietatea, a
fost declarat in-
compat ib i l cu
funcþia de admi-
nistrator, de cãtre

Comisia Naþionalã a Valorilor Mo-
biliare, dupã ce iniþial fusese vali-
dat.

CRÃIÞA SIMIONESCU

Wagner, revocat din funcþia
de preºedinte al “Oil Terminal”

Acþionarii “Oil Terminal” au
decis, ieri, revocarea din funcþie a
preºedintelui CA, Silviu Ioan
Wagner, însã acesta a rãmas mem-
bru CA ºi director general al com-
paniei.

Noul preºedinte este Andrei-Bra-
bu Todea, fost secretar de stat la Se-
cretariatul General al Guvernului.

Fondul de investiþii Broadhurst
Investments, care deþine 7,63% din
acþiunile Oil Terminal, a propus ac-
þionarilor sã iniþieze o acþiune împo-
triva lui Wagner, acuzându-l cã a
încheiat mai multe contracte prin
care a prejudiciat compania. Broad-
hurst îl acuzã pe Wagner cã a înche-
iat contracte cu firmele Blitz Trans-
port Company ºi Byotech Prod Ge-
neral, aprobând expedieri de carbu-
ranþi fãrã forme legale.

Acþionarii au respins însã pornirea
acþiunii în rãspundere împotriva lui
Wagner, precum ºi imputarea unei
amenzi de 16.000 de lei aplicatã
companiei de Autoritatea Naþionalã
de Administrare Fiscalã.

Totodatã, în AGA de ieri, acþiona-

rii au hotârât revocarea din funcþiile
de administratori a lui Istav Kocsola-
de, Ioan Silviu Tiberiu Gorodea ºi
Claudiu Constantin Stafie.

În locul acestora au fost aleºi To-
dea, Virgil Dumitru Orlandea ºi Co-
rin Comºulea.

Acþionarii l-au desemnat pe
Wagner, în august 2009, în funcþia
de director general ºi preºedinte al
Consiliului de Administraþie. Ante-
rior el a fost ºeful serviciului de pazã
ºi administrativ al societãþii.

Într-o întâlnire de la începutul lu-
nii noiembrie cu reprezentanþii Mi-
nisterului Economiei, sindicaliºii de
la Oil Terminal au invocat posibile
deficienþe manageriale.

Ministerul Economiei deþine
59,62% din capitalul Oil Terminal,
iar Fondul Proprietatea are 8,45%
din acþiuni.

Compania este specializatã în
servicii privind primirea, depozita-
rea, condiþionarea ºi expedierea þi-
þeiului, a pãcurii ºi a altor materii
prime lichide pentru import, export
ºi tranzit. n

n Prinþul Charles a devenit
o mizã pentru scena politicã
autohtonã
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Steven van Groningen:
Nu va exista o consecinþã
asupra României

Anunþul Bãncii

Centrale a Austriei

nu va afecta þara

noastrã, în con-

textul în care deci-

ziile privind acor-

darea finanþãrilor

aparþin bãncilor in-

dividuale, a decla-

rat, ieri, Steven van Groningen,

preºedintele ºi CEO al Raiffeisen Bank

România, la conferinþa ‘’Analysing Ro-

mania’s future economic potential’’,

organizatã de grupul ‘’The Econo-

mist’’.

(continuare în pagina 15)

Dominic Bruynseels:
Erste îºi pãstreazã
expunerea pe România

DominicBruynseels,

CEO al Bãncii Co-

merciale Române,

a reacþionat la

acuzele preºedin-

telui afirmând, ieri,

cã Erste Bank îºi

pãstreazã expu-

nerea pe Româ-

nia, iar principalul obiectiv este finanþa-

rea investiþiilor în infrastructurã.

Domnia sa a precizat: “Ne vom pãstra

expunerea pe România. Finanþarea in-

frastructurii este o prioritate pentru noi

ºi ne vom axa pe aceste investiþii în vii-

tor".

(continuare în pagina 15)Citiþi mai multe detalii în pagina 15.


