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Merkel ºi Sarkozy
vor un nou tratat UE

Liderii Germaniei ºi Franþei cer
modificarea tratatului Uniunii Euro-
pene astfel încât sã nu se repete o cri-
zã a datoriilor.

Preºedintele francez Nicolas Sar-
kozy a declarat ieri, dupã întâlnirea
cu Angela Merkel, cancelarul Ger-
maniei, cã ar prefera ca modificarea
tratatului sã fie acceptatã de toate
cele 27 de state membre ale UE, însã
ar fi de acord ºi cu un nou tratat doar
pentru cele 17 þãri din zona euro,
dacã va fi necesar.

Pe de altã parte, Franþa ºi Germa-
nia cer introducerea de sancþiuni au-
tomate împotriva þãrilor din UE al
cãror deficit bugetar depãºeºte 3%
din PIB. Acordul franco-german în
acest sens este complet ºi va fi trimis,
miercuri, preºedintelui Consiliului
European, Herman Van Rompuy.

Companiile europene
vor uniune fiscalã

Companiile europene le-au cerut
liderilor din zona euro, într-o
scrisoare, sã se angajeze rapid pentru
realizarea uniunii fiscale, crearea
unui Fond Monetar European ºi emi-
siuni de obligaþiuni comune, iar Ban-
ca Centralã Europeanã (BCE) sã
intervinã pe pieþele de obligaþiuni pen-
trustabilizareaeuro,potrivitMediafax.

Fed ar putea acorda
împrumuturi FMI

Federal Reserve (Fed), banca cen-
tralã a SUA, ar putea acorda împru-
muturi Fondului Monetar Internaþio-
naI (FMI), alãturi de alte 17 bãnci
centrale din zona euro, în vederea
susþinerii statelor cu datorii mari din
regiune, potrivit Die Welt, care ci-
teazã surse anonime. Acestea spun
cã bãncile centrale din zona euro ar
putea aloca cel puþin 100 de miliarde
de euro unui fond special care ar
urma sã fie folosit pentru programe
destinate þãrilor cu probleme fiscale.

Situaþia din Europa de
Vest ameninþã Estul
continentului

Criza datoriilor de stat din zona
euro a început deja sã afecteze pros-
peritatea ºi investiþiile în þãrile din
Europa Centralã ºi de Est, atât prin
scãderea exporturilor cãtre Europa
“dezvoltatã”, cât ºi prin impactul
mãsurilor de degrevare luate de bãn-
cile vest-europene, potrivit Finan-
cial Times, informeazã Mediafax.

BCE: Reducerea datoriei
Greciei – “o greºealã
teribilã”

Athanasios Orphanides, membru
în Comitetul executiv al Bãncii Cen-
trale Europene (BCE), considerã cã
înþelegerea potrivit cãreia deþinãtorii
privaþi de obligaþiuni guvernamentale
elene renunþã la jumãtate din valoarea
acestora “a fost o greºealã teribilã”.

“Am fãcut o greºealã teribilã la ni-
vel politic, în zona euro. Prin ºterge-
rea a 50% din datoriile Greciei amge-
nerat temeri pe plan mondial privind
toate obligaþiunile guvernamentale
din zona euro”, a spus Orphanides.

Papandreou: Autoritãþile
europene ºi agenþiile de
rating - responsabile
pentru criza datoriei

Autoritãþile europene de suprave-
ghere ºi agenþiile de rating sunt, în
parte, responsabile pentru criza da-
toriei Greciei, considerã fostul pre-
mier elen George Papandreou, citat
de CNN. (V.R.)

Popa: Agravarea crizei
datoriilor suverane va afecta
prima de risc ºi cursul

A
gravarea crizei datoriilor
suverane în zona euro ar
putea sã aibã ca efect
stimularea aversiunii in-

vestitorilor faþã de toate pieþele, in-
clusiv faþã de cele emergente, a de-
clarat, ieri, Cristian Popa, viceguver-
natorul Bãncii Naþionale a României
(BNR), în cadrul unui seminar pri-
vind inflaþia. Domnia sa a explicat cã
efectul se va transmite la primele de
risc (CDS-Credit Default Swap)
care ar putea sã creascã ºi de aseme-
nea, vor exista presiuni asupra cursu-
lui de schimb.

Viceguvernatorul a mai precizat
cã existã posibilitatea ca vestul Eu-
ropei sã înregistreze o creºtere eco-
nomicã foarte scãzutã: “Nu ºtiu
dacã va fi recesiune sau nu pe o
scurtã duratã de timp. Probabil cã în
prima parte a anului 2012 vom avea
cifre semnificativ mai mici decât
cele care au fost promovate în urmã
cu câteva luni de zile pentru aceastã
zonã”.

O dinamicã a creºterii pe plan ex-
tern mult mai micã va afecta nivelul
de activitate economicã, dar ºi cere-
rea agregatã în diverse þãri, precum
ºi în România, potrivit domniei sale.

Cristian Popa a declarat cã þara
noastrã a fãcut paºii cãtre o posibilã
uniune fiscalã, prin participarea la
Pactul Euro Plus ºi prin faptul cã in-
tenþioneazã sã respecte þinta de ieºire

din procedura de deficit excesiv, res-
pectiv anul 2012.

În privinþa discuþiilor la nivelul
Uniunii Europene (UE) cu privire la
o posibilã uniune fiscalã, viceguver-
natorul BNR considerã cã trebuie sã
aºteptãm sã vedem care vor fi deci-

ziile luate de Consiliul European
care urmeazã sã se întruneascã pe 9
decembrie, ca sã gãseascã soluþii
pentru criza din zona euro.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 3)

Preþul petrolului continuã sã creascã

Preþul petrolului brut a urcat
ieri, la New York ºi Londra,
investitorii temându-se cã

tensiunile din Orientul Mijlociu
ameninþã livrãrile. În plus, pe piaþã
existã speranþe cã liderii Europei
vor lua mãsuri pentru rezolvarea cri-
zei datoriilor, ceea ce va impulsiona
cererea de pe piaþa de profil.

Cotaþia þiþeiului brut cu livrare în
ianuarie a crescut cu 1,18 dolari
(1,2%), la ora 09.48, la New York
Mercantile Exchange, ajungând la
102,14 dolari/baril. Sãptãmâna tre-
cutã, preþul þiþeiului a crescut cu
4,3% pe piaþa americanã, iar în ul-
timul an – cu 14%. Avansul din pe-
rioada 28 noiembrie – 2 decembrie a
fost primul din 11 noiembrie pânã în

prezent.
Preþul petrolului Brent cu livrare

în ianuarie a urcat cu 1,33 dolari
(1,2%) ieri, la ICE Futures Europe
din Londra, pânã la 111,27 dolari/
baril.

Zilele trecute, Iranul a avertizat cã
un eventual embargo pe exporturile
sale petroliere ar duce preþul þiþeiului
la peste 250 de dolari pe baril. “Chiar
ºi ameninþãrile verbale privind blo-
carea exporturilor de petrol iranian
vor genera creºterea preþurilor”, a
declarat Ramin Mehmanparast, pur-
tãtor de cuvânt al Ministerului de
Externe de la Teheran.

Analiºtii aratã cã avansul cotaþiei
petrolului are la bazã, în primul rând,
avertismentul lansat de Iran, iar în si-

tuaþia datã, preþul þiþeiului Brent va
putea ajunge la 115 dolari barilul, la
finele anului.

Þãrile din Uniunea Europeanã nu
au reuºit sã ajungã la un acord pentru
impunerea unei interdicþii privind
importurile de pe-
trol din Iran, în ca-
drul regimului de
sancþiuni. UE poate
institui un embargo
în acest sens numai
dacã toate cele 27
de state membre
sunt de acord cu in-
terdicþia importuri-
lor de þiþei din Iran,
ceea ce pare puþin
probabil sã se
întâmple.

UE cumpãrã din Iran circa
450.000 de barili de petrol pe zi, adi-
cã 18% din totalul exporturilor de
profil ale þãrii.

Iranul a extras 3,56 milioane de
barili de petrol pe zi luna trecutã,
potrivit cifrelor Bloomberg, fiind al
doilea producãtor din Organizaþia
Þãrilor Exportatoare de Petrol
(OPEC). (A.V.)

NEPI a atras 40 de milioane
de euro de la investitori
�Martin Slabbert, CEO: Sectorul bancar devine
nefuncþional, ceea ce va duce la oportunitãþi pentru
afacerile bine capitalizate

Fondul sud-african de investiþii
imobiliare “New Europe Property
Investments” (simbol NEP) a anun-
þat, ieri, cã a atras 40 de milioane de

euro de la acþio-
nari, încheind
cu succes oferta

garantatã de drepturi, potrivit unui
comunicat transmis Bursei de Valori
Bucureºti.

Potrivit comunicatului, NEPI a
emis 14.285.714 acþiuni, capitalul
sãu ajungând la 102,78 milioane de
acþiuni comune.

Acþiunile noi au putut fi cumpãra-
te la un preþ de 2,8 euro de cãtre ac-
þionarii înregistraþi în Marea Britanie
ºi România ºi 30 ranzi de cãtre cei
din Africa de Sud, preþ calculat pen-
tru un curs de 10,7 ranzi/euro.

Oferta de drepturi a companiei a
fost suprasubscrisã cu 48%.

Martin Slabbert, CEO NEPI, ex-
plicã succesul ofertei de drepturi

prin randamentul ridicat al dividen-
delor oferite.

Domnia sa este de pãrere cã secto-
rul bancar devine nefuncþional, la fel
ca în 2009 ºi 2010, ceea ce va duce la
o presiune asupra pieþei ºi la apariþia
unor oportunitãþi pentru afacerile
bine capitalizate.

“Vom continua sã investim con-
form planurilor noastre pe termen
lung”, ne-a declarat, ieri, Martin
Slabbert.

La momentul anunþului lansãrii su-
plimentãrii capitalului, NEPI arãta cã
fondurile atrase vor fi utilizate pentru
a finanþa potenþialele achiziþii în
România, aflate în curs de negociere,
iar în cazul în care aceste achiziþii nu
vor fi realizate, încasãrile din oferta
de drepturi vor fi folosite pentru ram-
bursarea împrumuturilor existente.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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� În 2012 vom depinde foarte
mult de absorbþia fondurilor
europene
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La prognoza de creºtere, aceea de 1,8 - 2,3%, pe care
a formulat-o FMI, vedem riscuri pe termen scurt”,

a declarat Cristian Popa, viceguvernatorul BNR.

Cinci bãnci au împrumutat
2,38 miliarde lei de la BNR
pentru o sãptãmânã
� Finanþele au împrumutat 1 miliard de lei prin
certificate la ºapte luni

Un numãr de cinci bãnci au
atras ieri 2,38 miliarde lei
(546 milioane de euro) de

la Banca Naþionalã a României
(BNR), cu scadenþã la o sãptãmânã,
la dobânda de politicã monetarã, de
6% pe an. Injecþia de lichiditate s-a
realizat printr-o operaþiune repo, în
cadrul cãreia BNR oferã lichiditate
bãncilor comerciale ºi preia în
schimb titluri de stat.

Banca centralã a împrumutat ºi în
prima zi a sãptãmânii trecute ºapte
bãnci cu 1,657 miliarde de lei (380
milioane de euro), tot printr-o licita-
þie repo.

Domnul Daniel Ionescu - analist
în macro-finanþe - ne-a declarat:
“Prin astfel de operaþiuni, BNR ac-
ceptã sã preia în custodie titluri de
creanþã din portofoliile bãncilor res-
pective, inclusiv titluri de datorie pu-
blicã ºi elibereazã lichiditãþi, rea-
lizând în fapt o creaþie de monedã
«ex-nihilo».

În opinia mea, ceea ce a fãcut
BNR ieri este, de fapt, un «en avant»
(n.r. avans) în întâmpinarea licitaþii-
lor de titluri de datorie publicã ce vor
fi derulate de Ministerul Finanþelor
în aceastã lunã, având ca scop asigu-
rarea lichiditãþilor necesare achizi-
þionãrii acestora de bãncile comer-
ciale în cauzã. Aceste operaþiuni
sunt contracte „repo” cu maturitatea
la o sãptãmânã care, la scadenþã, sunt

finalizate prin operaþiuni inverse de-
numite „reverse-repo” prin care cre-
aþia de monedã se distruge. Conform
evidenþelor afiºate pe site-ul BNR ºi,
din câte ºtiu, asemenea operaþiuni nu
prea s-au realizat. Este posibil ca
prelungirea termenului pentru rever-
se repo sã se facã «a la long», aºa cã
BNR va acumula multe titluri de
stat. Nu trebuie uitat cã la finalul
anului trecut, BNR avea în custodie
titluri de creanþã (inclusiv, ºi mai
ales, titluri de datorie publicã) în va-
loare de peste 68 de miliarde de lei”.

Pentru luna decembrie, Trezoreria
are un program de împrumuturi de
4,5 miliarde de lei de la bãnci, prin
cinci emisiuni de certificate de trezo-
rerie ºi obligaþiuni de stat.

La licitaþia de ieri pentru o emisiu-
ne de certificate de trezorerie cu dis-
count, cu scadenþa la ºapte luni, Fi-
nanþele au împrumutat 1,06 miliarde
de lei, puþin peste valoarea indicati-
vã. Randamentul mediu a fost de
6,6%, în scãdere faþã de cel plãtit la
precedenta operaþiune pentru certifi-
cate la nouã luni.

Începând din 17 octombrie, BNR
a organizat în fiecare zi de luni câte o
licitaþie repo, prin care a acordat
împrumuturi bãncilor, pentru câte o
sãptãmânã.

A.S.
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În 2010,
Iranul a
extras

5%
din þiþeiul
mondial,
conform
BP Plc.


