
Miercuri, 21 decembrie 2011, nr. 245 (4606), anul XX 16 pagini 2 lei

PAGINA 5 – INVESTIÞII
PERSONALE

� Valerian Ionescu, BCR:

2011 este anul FP

PAGINA 14 – FONDURI
DE INVESTIÞII

� Allianz-Þiriac Asigurãri a

lansat poliþa Casa Direct

� CEC Bank ºi BCR finanþeazã zootehnia

PAGINA 16 – ªTIRI INTERNAÞIONALE

� “Gazprom” îºi reduce bugetul de investiþii

� AT&T renunþã la preluarea “T-Mobile” SUA

� Marea Britanie cere RBS sã-ºi reducã activitatea de

investment banking

� Interes foarte scãzut pentru activele scoase la vânza-

re de Grecia

SECÞIUNEA INVESTIÞII PERSONALE

PAGINA 2 – PRODUSE
ªI SERVICII

� Preþurile televizoarelor 3D,

în scãdere

� Valorile pânã la care con-

tractele publice pot fi atribu-

ite prin cerere de ofertã vor

fi majorate

� CFR SA vrea sã închirieze linii de cale feratã

printr-o licitaþie la BRM

PAGINA 3 – POLITICÃ ªI ECONOMIE
� Natura perversã a plãpumilor noastre – Editorial

semnat de Cornel Codiþã

PAGINA 4 – COMPANII FOCUS
� Veniturile din chirii obþinute de Immofinanz în

România continuã sã scadã

BET = 4.256,07 BET-C = 2.582,23 BET-FI = 18.870,03 EURO = 4,3125 RON DOLAR = 3,2953 RON

� Elena Udrea: Cãutãm parteneri
pentru proiectele public – private

PAGINA 4

� Gheþea: Creditele în lei vor avea dobânzi
mai mici PAGINA 15

� “Dexia” Luxemburg, preluatã de Qatar pe
730 milioane euro PAGINA 16

5 948491 340012 60640

SUMAR

Vitor Constancio, BCE:
Prãbuºirea euro
ar fi “absurdã ºi de
neconceput”

Prãbuºirea euro ar fi “absurdã ºi

de neconceput”, a declarat, ieri, vi-

cepreºedintele Bãncii Centrale Eu-

ropene (BCE), Vitor Constancio, ci-

tat de CNBC. Declaraþiile sale repre-

zintã cea mai recentã încercare a

BCE de a înlãtura speculaþiile pri-

vind o posibilã destrãmare a zonei

euro.

Avertisment Fitch:
Ratingul EFSF este
legat de cel al Franþei
ºi Germaniei

Agenþia de evaluare financiarã

Fitch Ratings a atras atenþia cã Fon-

dul European de Stabilitate Finan-

ciarã (EFSF) ar putea sã-ºi piardã ra-

tingul “AAA” dacã Franþa ºi Germa-

nia îºi vor pierde, la rândul lor, acest

calificativ de top.

Analiºtii Fitch au declarat: “Am

confirmat ratingul Franþei, însã am

avertizat cã sunt peste 50% ºanse de

retrogradare a acestuia în 1-2 ani”.

Germania ºi-ar putea
dubla contribuþia la
Mecanismul European
de Stabilitate

Germania ºi-ar putea dubla, anul

viitor, contribuþia la Mecanismul

European de Stabilitate (ESM), care

ar urma sã devinã fondul permanent

de salvare a zonei euro, potrivit coti-

dianului Die Welt. Publicaþia, care

citeazã o sursã guvernamentalã,

scrie cã, în 2012, Berlinul va oferi

ESM 8,6 miliarde euro, în loc de cele

4,3 miliarde prevãzute iniþial.

Barroso cere Ungariei
sã renunþe la proiectul
de lege privind banca
centralã

Preºedintele Comisiei Europene,

Jose Manuel Barroso, a fãcut apel la

premierul ungar Viktor Orban sã re-

tragã douã proiecte de lege privind

reforma bãncii centrale ºi stabilitatea

financiarã.

“Vã recomand insistent sã retra-

geþi cele douã proiecte de lege aflate

în dezbatere în parlament”, a spus

Barroso, într-o scrisoare adresatã

premierului maghiar.

Proiectul de reformã prevede,

printre altele, fuziunea bãncii centra-

le cu autoritatea de supraveghere a

instituþiilor financiare PSZAF.

Banca Ungariei a
majorat dobânda la 7%

Banca centralã a Ungariei a majo-

rat, ieri, dobânda de politicã moneta-

rã la 7%, de la 6,5%, deºi aceasta era

deja cea mai ridicatã din UE,

conform Mediafax. Decizia urmeazã

suspendãrii discuþiilor pentru un aju-

tor financiar cu FMI, situaþie care

ameninþã sã punã presiune asupra

preþurilor activelor pe piaþa localã.

Creºterea dobânzii a fost anticipa-

tã de majoritatea analiºtilor consul-

taþi de Bloomberg.

“Blocarea discuþiilor informale cu

FMI va conduce la rezultate mai sla-

be ale activelor pe piaþa ungarã în ul-

timele sãptãmâni din decembrie”, a

afirmat Eszter Gargyan, analist la

“Citigroup” Budapesta.

V.R.

Almunia: Cazurile de
restructurare bancarã nu vor
scãdea în 2012

Numãrul cazurilor de restructura-

re bancarã nu va scãdea în 2012,

întrucât multe instituþii financiare

vor fi nevoite sã apeleze la sprijinul

statului, potrivit comisarului euro-

pean pentru Concurenþã, Joaquin

Almunia.

Oficialul de la Bruxelles a declarat,

ieri: “Timp de patru ani, pe perioada

crizei, numãrul cazurilor care au im-

plicat ajutoare de

stat nu s-a dimi-

nuat. Sã sperãm cã

în 2012 nevoia pentru utilizãri viitoare

ale resurselor publice din cauza crizei

nu va creºte ºi aº fi foarte bucuros dacã

în 2012 s-ar diminua. Din pãcate însã,

nu mã aºtept la o reducere rapidã a nu-

mãrului de cazuri legate de crizã, cel

puþin nu în prima parte a lui 2012”.

Din 2008 pânã în prezent, statele

membre ale Uniunii Europene au in-

jectat zeci de miliarde de euro în mai

multe bãnci, printre care “Commerz-

bank”, “Dexia”, “ING Groep” ºi

“Royal Bank of Scotland”,

ajutându-le astfel sã facã faþã crizei

financiare. Ca sã obþinã aprobarea

autoritãþilor de reglementare din Eu-

ropa pentru aceste ajutoare, bãncile

au fost nevoite sã-ºi restructureze

operaþiunile, sã opreascã plata divi-

dendelor ºi planurile de achiziþii.

La data de 19 decembrie, Banca

Centralã Europeanã (BCE) a averti-

zat cã riscul ca douã sau mai multe

bãnci din zona euro sã intre simul-

tan în incapacitate de platã a atins

cel mai ridicat ni-

vel din ultimii

patru ani. Con-

form BCE, probabilitatea ca douã

sau mai multe bãnci sã intre simul-

tan în default în urmãtorii doi ani

era aproape nulã la începutul lui

2007, a atins apoi un vârf de 15%, iar

înprezent seaflã launmaximde25%.

“Creºterea din ultimele ºase luni

a probabilitãþii ca una sau mai mul-

te bãnci mari din zona euro sã intre

în default a fost mai rapidã ºi mai

puternicã decât în trecut, iar indi-

catorul privind riscul sistemic a

atins maxime nemaiîntâlnite de la

lansarea sa, în 2007”, noteazã un

raport al BCE. (A.V.)

BVB-IªTII ÎªI MÃSOARÃ PUTERILE

Conducerea BVB
vrea AGA dupã AGA

S
ub ameninþarea revocãrii,

actuala conducere a Bursei

bucureºtene scoate la inti-

midare armele din dotare.

Consiliul Bursei de Valori Bucureºti

ºi-a programat pentru astãzi o ºedin-

þã ca sã discute introducerea unei

structuri dualiste de administrare a

bursei, formatã dintr-un consiliu de

supraveghere ºi un directorat, ºi con-

vocarea acþionarilor sã decidã modi-

ficarea actului constitutiv. Adicã,

administratorii BVB mai vor o

AGA, care sã aibã loc ulterior celei

în care acþionarii le vor fi decis soar-

ta. Pe 9 ianuarie 2012, acþionarii tre-

buie sã decidã dacã acceptã propu-

nerea de revocare a actualei condu-

ceri ºi, în caz afirmativ, sã aleagã o

nouã conducere.

Potrivit zvonurilor din piaþã, actua-

lul preºedinte, Stere Farmache, ar fi

recurs la aceastã soluþie ca sã-ºi asigu-

re susþinerea SIF2 “Moldova”, care ar

deþine aproximativ 5% din titlurile

BVB, la alegerile de pe 9 ianuarie.

Ciprian Zah, vecepreºedintele

Bursei, ne-a declarat, ieri, cã, dacã

majoritatea membrilor Consiliului

BVB vor aproba introducerea siste-

mului dualist, atunci va fi convocatã

Adunarea Generalã Extraordinarã

(AGEA), în care acþionarii urmeazã

sã hotãrascã modificarea actului

constitutiv, în scopul implementãrii

noii structuri de administrare.

Ciprian Zah considerã cã, deºi

acest sistem va aduce multe beneficii

bursei, momentul ales nu este propi-

ce. “Voi propune ca discuþiile pri-

vind schimbarea modului de condu-

cere sã se þinã la AGA de bilanþ sau

ca administratorii aleºi (n.r. pe 9 ia-

nuarie) sã preia de drept funcþiile din

Consiliul de Supraveghere”, ne-a

declarat domnia sa.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 6)

� Vasile Blaga rãmâne ºef
al Senatului
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ANUL ACESTA,

Orban: CE ar putea rambursa banii
blocaþi pentru proiectele europene

Cererile de rambursare pentru

programele europene, care au fost

blocate de Comisia Europeanã (CE),

vor putea fi transmise de sãptãmâna

viitoare, pentru a fi aprobate, a de-

clarat, ieri, Leonard Orban, ministrul

afacerilor europene. Potrivit dom-

niei sale, þara noastrã va primi apro-

barea CE pentru deblocarea rambur-

sãrii sumelor cheltuite pe diverse

proiecte, pânã la finalul acestei sãp-

tãmâni, pentru toate programele

operaþionale: ”Pe baza progreselor

înregistrate, sãptãmâna trecutã ne-a

comunicat cã putem sã reluãm cere-

rile de rambursare pentru Axa priori-

tarã II din cadrul Programului

Operaþional Regional (POR). Este o

chestiune de zile, cel mai târziu pânã

la sfârºitul acestei sãptãmâni vom

putea sã deblocãm acest proces pen-

tru toate programele operaþionale

unde procesul fusese întrerupt infor-

mal pe baza unei decizii a autoritãþi-

lor române, luatã în colaborare cu

Comisia Europeanã”.

Pentru Axa prioritarã II a POR,

România a transmis CE cereri de ram-

bursare în valoare de 43 de milioane

de euro, acestea fiind deja aprobate.

Pentru restul programelor operaþiona-

le, avem pregãtite cereri de rambursa-

re de aproximativ 470 de milioane de

euro, potrivit oficialului, care ºi-a arã-

tat speranþa ca aceste sume sã fie ram-

bursate pânã la finalul anului în curs.

Astfel, þara noastrã ar ajunge la o ratã

de absorbþie de 6-7%, în 2011.

Þara noastrã poate beneficia de

creºterea cu 10 puncte procentuale a

sumelor acordate de Comisia Euro-

peanã pentru proiectele din douã

programe operaþionale (Programul

Operaþional Regional ºi Programul

Operaþional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane, de la Ministerul

Muncii), a mai anunþat Leonard

Orban. Ministrul a specificat cã, din

ianuarie 2012, vom beneficia de ace-

eaºi majorare ºi la celelalte progra-

me operaþionale.

“Astãzi s-a publicat în Gazeta

Uniunii Europene aceastã decizie,

am transmis solicitarea formalã cãtre

CE, astfel încât sã ni se aplice creºte-

rea acestei rate de cofinanþare pentru

toate programele operaþionale.

Deocamdatã, putem aplica pentru

POR ºi pentru POSDRU, dar urmea-

zã ca în cursul lunii ianuarie sã extin-

dem la toate celelalte programe ope-

raþionale”, a declarat domnul Orban.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Boc: Suntem în afara
oricãrui scenariu de risc
� Florin Cîþu: Deficitul ascunde o datorie
publicã ºi cheltuieli în creºtere, nu se vede nicio
consolidare fiscalã

Þ
ara noastrã este mult mai

pregãtitã decât în trecut sã

facã faþã “furtunii financia-

re” de anul viitor, este de pã-

rere premierul Emil Boc. Domnia sa

îºi motiveazã declaraþia fãcutã, ieri,

într-un forum economic, prin faptul

cã acest an se va încheia cu o

creºtere economicã de 1,5-2% (dupã

patru trimestre de creºtere economi-

cã), cu un deficit de 4,4% (obiecti-

vul pentru anul viitor fiind ca defici-

tul sã scadã la 1,9%, în 2013 þinta de

deficit fiind de 0%) ºi cu “un nivel

al datoriei publice de 32-33%, în

condiþiile în care nivelul maxim ad-

mis de UE este de 60%”.

Economiºtii sunt, însã, de altã pã-

rere. Analistul Florin Cîþu ne-a spus

cã scopul nostru nu este acela de a

avea un deficit mic, ci de a reduce

cheltuielile, iar acestea se aflã în

continuã creºtere: “Cheltuielile pu-

blice vor creºte ºi în 2012 ºi în 2013,

dupã ce ºi în 2011 acestea au fost în

creºtere faþã de anul trecut. Au cres-

cut ºi cheltuielile pe cash ºi cele din

bugetul consolidat, iar diferenþa din-

tre cele cash ºi cele din bugetul con-

solidat este ºi ea în creºtere. Deficitul

ascunde o datorie publicã în creºtere

ºi cheltuieli guvernamentale în

creºtere, pe care noi nu le vedem.

Cheltuielile cu salariile au ajuns mai

mari ca în 2008. Nu se vede nicio

consolidare fiscalã, deficitul se poa-

te jongla ºi din venituri. Cât priveºte

datora publicã, aflatã la un nivel de

34%, aceasta este în creºtere de la

16%, în 2008 ºi va avea un trend cres-

cãtor, dupã cum estimeazã ºi FMI”.

Emil Boc a subliniat faptul cã, în

2012, va fi pãstratã cota unicã de im-

pozitare de 16% ºi taxele de bazã,

cum ar fi contribuþiile ºi TVA.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

Premierul Emil Boc i-a sfãtuit pe

consilierii guvernatorului BNR sã se

ocupe de rezervele Bãncii Naþiona-

le ºi sã lase Guvernul sã se ocupe

de deficitul bugetar, reacþionând

astfel la declaraþiile recente ale lui

Lucian Croitoru, care nu a exclus

posibilitatea ca România sã acce-

seze fonduri de la FMI.
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