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Société Générale:
2012 va fi un an dureros
pentru Europa

Europa va avea probleme ºi anul
viitor, cu disparitãþi uriaºe în evolu-
þiile statelor din zona euro, a declarat
economistul-ºef pentru Europa al
bãncii franceze “Société Générale”,
James Nixon, citat de CNBC.

“Încã existã un risc poltic enorm în
Europa. Dupã doi-trei ani de austeri-
tate durã, existã riscul ca în unele re-
giuni populaþia sã spunã: «Destul!»”,
a declarat Nixon, adãugând cã existã
trei probleme interconectate: niveluri
ridicate de îndatorare, lipsa competi-
tivitãþii ºi un sistem bancar foarte ex-
pus la datoria suveranã. “Niciuna din
probleme nu a fost rezolvatã”, a sub-
liniat James Nixon.

Ungaria nu retrage
proiectele de lege
criticate de UE ºi FMI

Ungaria nu va retrage proiectele de
lege referitoare labancacentralã ºi sta-
bilitatea fiscalã, criticate de Comisia
Europeanã ºi FMI, a declarat ministrul
de Externe, Janos Martonyi, transmite
Portfolio, conform Mediafax.

Proiectul de lege referitor la banca
centralã nu poate fi retras, ci doar
modificat, întrucât la 1 ianuarie va
intra în vigoare noua ordine consti-
tuþionalã, iar acest proiect face parte
din ea, a explicat Martonyi.

Preºedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, i-a cerut re-
cent premierului Viktor Orban sã re-
tragã cele douã proiecte din Parla-
ment. Acestea prevãd, printre altele,
fuziunea bãncii centrale cu autorita-
tea de supraveghere a instituþiilor fi-
nanciare PSZAF.

Germania va împrumuta
250 miliarde euro în 2011

Germania va împrumuta 250 de
miliarde de euro anul urmãtor, în
scãdere de la 275 miliarde de euro în
acest an, a anunþat, ieri, agenþia pen-
tru administrarea datoriei þãrii, citatã
de Reuters, conform Mediafax.

Guvernul de la Berlin ºi-a redus
masiv programul de împrumuturi
prin emisiuni de obligaþiuni în acest
an, susþinut de veniturile peste aºtep-
tãri din taxe. Statul a atras fonduri de
275 miliarde de euro, faþã de 302 mi-
liarde de euro, cât intenþiona iniþial.

V.R.

Împrumuturi record de la
Banca Centralã Europeanã

Bãncile au împrumutat, ieri, suma
record de 489 de miliarde euro de la
Banca Centralã Europeanã (BCE),
în cadrul primei oferte de fonduri
acordate pe trei ani. Suma depãºeºte
cu mult aºteptãrile, care se situau la
293 - 310 miliarde euro.

Un total de 523 de bãnci au împru-
mutat fonduri de la BCE, însã existã
semne de întrebare dacã banii vor
ajunge într-o proporþie mare în eco-
nomiile cu probleme ale zonei euro.

Înopiniaanaliºti-
lor, banii împrumu-
taþide laBCEarpu-
tea sã consolideze
finanþele bãncilor, sã atenueze amenin-
þarea reducerii drastice a creditãrii sau
ar putea fi folosiþi pentru achiziþia de
obligaþiuni italiene ºi spaniole.

Creditele acordate ieri de BCE
depãºesc suma de 442 miliarde euro
acordatã cu titlu de împrumut pe ter-
men de un an în iunie 2009, când sis-
temul financiar era afectat de colap-
sul bãncii americane de investiþii
“Lehman Brothers”.

Împrumuturile pe trei ani repre-
zintã cea mai recentã încercare a
BCE de a rezolva problemele din

zona euro.
Creditele pe trei ani au fost oferite

la media dobânzii BCE pentru urmã-
torii trei ani. În prezent, dobânda de
politicã monetarã a BCE se aflã la ni-
velul minim record de 1%.

Totuºi, împrumuturile record
acordate ieri de BCE nu au înlãturat
tensiunile de pe pieþe decât pentru
scut timp. Moneda unicã europeanã
ºi-a reluat deprecierea. Euro avea un
curs de 1,3053 dolari la ora 10.34, pe

piaþa din SUA, cu
0,2% mai mic
decât în ziua pre-
cedentã.

Tot ieri, preþul petrolului a urcat
atât în urma anunþului privind credi-
tele contractate de la BCE, cât ºi a
celui privind scãderea peste aºteptãri
a stocurilor de þiþei din SUA, sãp-
tãmâna trecutã.

Cotaþia petrolului brut cu livra-
re în februarie a urcat cu 0,9% la
ora 10.29 la New York Mercantile
Exchange, ajungând la 98,14 do-
lari/baril. La ICE Futures Europe
din Londra, preþul þiþeiului Brent a
crescut cu 1,1%, la 107,86 dolari
barilul. (A.V.)

Lucian Anghel vrea
sã transforme Bursa
într-un cruciºãtor
L

ucian Anghel, candidatul
propus de BCR pentru
preºedinþia Bursei de Va-
lori Bucureºti, doreºte sã

ducã operatorul de piaþã “la nivelul
urmãtor” ºi sã îl transforme din “bar-
cã” în “cruciºãtor”.

“Primul obiectiv ºi cel mai impor-
tant este maximizarea valorii acþiu-
nilor BVB”, a declarat, ieri, Lucian
Anghel, economistul ºef al BCR.

Un alt obiectiv ar fi finalizarea cu
succes a ofertelor publice pe care sta-
tul le va lansa anul viitor, iar ulterior,
aducerea de companii private pe bur-
sã, a mai spus domnul Anghel. “Tre-
buie sã investim încã de pe acum,
pentru ca, în doi-trei ani, firmele pri-
vate sã se finanþeze prin BVB”, a mai
declarat candidatul BCR.

În opinia sa, în acest moment, bur-
sa are ºansa unicã sã devinã un in-
strument de finanþare.

În caz cã va câºtiga alegerile, pro-
gramate pentru 9 ianuarie 2012, Lu-
cian Anghel îºi doreºte, alãturi de
echipa sa, sã aducã mai mulþi investi-
tori strãini, sã analizeze ºi sã elimine
barierele de intrare pe piaþã, precum
ºi ca Bursa sã fie mult mai activã ºi sã
ajute firmele autohtone sã devinã
mai vizibile.

“Trebuie sã întãrim dialogul insti-
tuþional, cu CNVM, Guvernul,

FMI, Comisia Europeanã ºi BNR)”,
a mai spus Lucian Anghel, adã-
ugând: “Pe mãsurã ce vom vedea
performanþe, IPO-uri, Bursa va pu-
tea sã treacã la nivelul urmãtor, sã fie
partener pentru orice decizie impor-
tantã cu caracter economic”.

Referitor la campania electoralã
dinainte de AGA, Lucian Anghel a
declarat: “Suntem toþi în aceeaºi bar-
cã ºi nu trebui sã ne certãm cine sã
stea la vâsla din dreapa ºi cine la
vâsla din stânga. Trebuie sã transfor-
mãm barca în cruciºãtor”.

Acþionarii BVB se întrunesc pe 9
ianuarie, sã decidã revocarea actua-

lului Consiliu ºi, eventual, alegerea
unuia nou, la solicitarea exprimatã
de un grup de acþionari, cu deþineri
cumulate de 9,41%.

Pe lista candidaþilor pentru funcþia
de preºedinte BVB figureazã actualul
preºedinte, Stere Farmache, econo-
mistul ºef al BCR, Lucian Anghel, ºi
preºedintele Asociaþiei Brokerilor,
Dan Paul. Pentru un loc în CAconcu-
reazã 19 persoane. Grupul este for-
mat din ING, prin douã fonduri,
BCR, Erste ºi UniCredit CAIB Secu-
rities, Intercapital cu iFond.

ADINA ARDELEANU

n Valeriu Tabãrã: 2011 a fost
anul producþiilor agricole de
excepþie
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Un nou minim pentru euro
l JP Morgan preconizeazã un curs de 4,2 lei/euro

Moneda europeanã s-a depreciat
ieri, pentru a patra zi consecutiv, ºi a
ajuns sub valoarea din 10 octombrie.
Cursul de referinþã afiºat, ieri, de
BNR, a fost de 4,3045 lei/euro, cu
0,80 bani mai redus faþã
de valoarea înregistratã
în ºedinþa precedentã.
Valoarea este cea mai
scãzutã de la data de 26
septembrie, când cursul
a fost de 4,2984
lei/euro. La 10 octom-
brie, BNR a afiºat un
curs de 4,3058 lei/euro.

Vlad Muscalu, eco-
nomist “ING Bank”,
ne-a declarat cã trendul
de apreciere a monedei
naþionale este unul glo-
bal ºi cã transferurile de
bani din strãinãtate nu reprezintã un
factor de primã importanþã care sã
explice aprecierea. Domnia sa a pre-
zentat douã argumente în acest sens:
unul constã în faptul cã intrãrile de
bani au scãzut în ultimii ani, iar al
doilea în faptul cã aceste intrãri nu
mai prezintã aceeaºi volatilitate ca în

trecut.
Valorile între care moneda euro-

peanã s-a tranzacþionat, în ºedinþa de
ieri, au fost de 4,3050 lei/euro, res-
pectiv 4,3155 lei/euro.

Analiºtii de la banca “JPMorgan”
au declarat cã euro se va deprecia cu
3% în urmãtoarea perioadã, urmând
sã ajungã pânã la valoarea de 4,2
lei/euro, datoritã schimbãrii standar-
delor de contabilitate pentru bãnci,
care va determina instituþiile finan-
ciare sã schimbe volume mari de va-

lutã în monedã localã.
Începând de la 1 ianuarie, bãncile

se vor alinia Standardelor Internaþio-
nale de Raportare Financiarã (IFRS)
în locul standardelor româneºti de

contabilitate RAS.
Astfel, instituþiile fi-

nanciare vor ajunge în
situaþia de “suprapro-
vizionare”, potrivit
“JPMorgan”, deoarece
regulile IFRS permit
bãncilor sã reducã pro-
vizioanele constituite
pentru credite neper-
formante în cuantum
echivalent cu 100% din
valoarea de piaþã a co-
lateralului, faþã de doar
25% în cazul standar-
delor RAS.

Þinând cont de reglementãrile
BNR, capitalul suplimentar astfel
obþinut va fi probabil constituit în re-
zerve, este de pãrere “JPMorgan”,
citatã de Mediafax.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

AUDIATE ÎN CADRUL ANCHETEI PRIVIND
CARBURANÞII,

Companiile petroliere nu
considerã cã au încãlcat legea
l Raportul Concurenþei privind carburanþii
recomandã amenzi diferenþiate între companii

Reprezentanþii legali ai com-
paniilor care activeazã pe
piaþa petrolierã din þara noas-

trã au fost audiaþi, ieri, în cadrul an-
chetei privind carburanþii, începutã
de Consiliul Concurenþei (CC) în
urmã cu câþiva ani. Aceºtia au susþi-
nut nevinovãþia clienþilor lor, dupã
cum a declarat Bogdan Chiriþoiu,
preºedintele CC: “Reprezentanþii le-
gali ai companiilor au
spus cã retragerea de pe
piaþã a sortimentului de
benzinã a fost decisã
individual de fiecare
companie în parte ºi,
astfel, nu au încãlcat le-
gea”.

Raportul Consiliului
Concurenþei privind
aceastã investigaþie re-
comandã aplicarea de amenzi dife-
renþiate între companii, potrivit lui
Bogdan Chiriþoiu: “Raportul distin-
ge între companii. Sunt diferenþe
între faptele comise de companiile
investigate, iar legea spune cã iniþia-
torul (n.r. unui comportament anti-
concurenþial) va fi sancþionat mai se-
ver”.

Cea mai mare sancþiune pe care o
poate aplica Consiliul Concurenþei
unei companii este amendarea cu
10% din cifra de afaceri, marii jucã-

tori din piaþã totalizând vânzãri de
ºase miliarde euro.

Cele cinci mari companii petrolie-
re din þara noastrã sunt “OMV Pe-
trom”, “Rompetrol”, MOL, “Agip”
ºi “Lukoil”, acestea fiind suspectate
de Concurenþã cã s-ar fi înþeles în
2008 sã retragã de pe piaþã un sorti-
ment de benzinã.

Audierile de ieri au reprezentat ul-
timul pas procedural al
primeia dintre cele
douã pãrþi din cadrul
investigaþiei deschisã
de CC (Consiliul a divi-
zat în douã pãrþi aceastã
anchetã, una dintre ele
fiind abia la început),
iar o decizie finalã va fi
luatã în urmãtoarele
zile.

Rezultatul anchetei ar putea
întârzia, însã, câþiva ani, în cazul în
care companiile din domeniu vor
contesta raportul CC în instanþã,
dupã cum a declarat, recent, Bogdan
Chiriþoiu.

Companiile amintite sunt anche-
tate încã de la începutul anului 2005
cã ar fi încãlcat articolele cinci ºi
ºase din Legea Concurenþei, care fac
referire la înþelegeri între companii
ºi, respectiv, poziþie dominantã în
piaþã. (E.O.)

10%
din cifra

de afaceri
a companiei,

amenda maximã
aplicabilã.

INTERNATIONAL

ConducereaBVB
se hotãrãºte greu
l Decizia privind
convocarea AGA,
amânatã pentru astãzi

Consiliul Bursei de Valori
Bucureºti a amânat pentru
astãzi decizia privind con-

vocarea acþionarilor într-o nouã
Adunare Generalã, cu subiectul
schimbãrii statutului prin introduce-
rea conducerii dualiste. Membrii
boardului vor cere astãzi ºi opinia
Comisiei Naþionale a Valorilor Mo-
biliare asupra subiectului.

Unii administratori anunþaserã
marþi cã se gândesc sã convoace o
nouã AGAulterior celei din 9 ianua-
rie, când acþionarii vor decide soarta
actualei conduceri ºi, posibil, alege-
rea uneia noi.

ªedinþa CA de ieri a durat câteva
ore bune, semn cã actualii administra-
tori fie sehotãrãscgreu, fieaudezbãtut
ºi alte subiecte, mai ales cã sunt în pli-
nã campanie electoralã. (A.A.)


