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IANUARIE

UE creeazã EFSF
La începutul lunii, UE creeazã

Fondul European de Stabilitate Fi-
nanciarã (EFSF), un fond de urgen-
þã, bazat pe contribuþiile obþinute de
pe piaþa financiarã ºi garantate de cã-
tre Comisia Europeanã, folosind bu-
getul UE drept gaj.

Fitch retrogradeazã
Grecia

Fitch devine a tre-
ia agenþie de rating
care retrogradeazã
datoria Greciei la
„junk”, dupã S&P’s
ºi Moody’s.

FEBRUARIE

Merkel vrea o Uniune
Europeanã dupã
modelul Germaniei

Cancelarul german, Angela Mer-
kel, foloseºte oportu-
nitatea creatã de criza
euro pentru a încerca
sã modeleze Europa
dupã asemãnarea
Germaniei.

MARTIE

Reformã a Pactului
de Creºtere ºi
Stabilitate

O nouã reformã a Pactului de
Creºtere ºi Stabilitate a fost iniþiatã,
menitã sã clarifice reglementãrile
prin adoptarea unei proceduri auto-

mate de impunere a penalizãrilor, în
cazul depãºirii limitelor datoriei sau
a deficitului.

Parlamentul European
aprobã amendamentul
Tratatului de la
Lisabona

Parlamentul European aprobã
amendamentul Tratatului de la Lisa-
bona, prin care se creeazã mecanismul
permanent de salvare financiarã.

Premierul portughez
demisioneazã

Premierul portughez, Jose Socra-
tes, împreunã cu guvernul sãu, demi-
sioneazã în urma neadoptãrii de cã-
tre parlamentul naþional a mãsurilor
de austeritate propuse.

Portugalia,
retrogradatã de
Standard & Poor’s

Calificativul pri-
vind creditul Portu-
galiei a fost redus de
cãtre Standard & Po-
or’s la “BBB –“ , de
la BBB.

APRILIE

Irlanda, retrogradatã
ºi plasatã sub
supraveghere

Moody’s retrogradeazã ratingul da-
toriilor Irlandei la „junk”, decizie luatã
înaceeaºi lunãºideStandard&Poor’s.

Totodatã, Fitch a plasat Irlanda
sub supraveghere, cu implicaþii ne-
gative (rating “BBB” ).

MAI

Grecia anunþã
privatizãri

Grecia dezvãluie o
serie de privatizãri,
menite sã aducã 50
de miliarde de euro
pânã în 2015, pentru
plata datoriilor.

Plan pentru Portugalia
La data de 16 mai, liderii zonei

euro au aprobat planul de salvare în
valoare de 78 de miliarde euro pen-
tru Portugalia.

IUNIE

Germania: Orice
sprijin pentru Grecia
trebuie sã implice
contribuabilii ºi
investitorii privaþi

Într-o scrisoare deschisã cãtre
autoritãþile europene, ministrul
german al Finanþelor, Wolfgang
Schauble, a afirmat cã „orice spri-

j in sup l imenta r
pentru Grecia tre-
buie sã implice o
împãrþire a poverii
între contribuabili ºi
investitorii privaþi”.

IULIE

Portugalia, retrogradatã
de Moody’s

Moody’s retrogradeazã ratingul
de creditare al Portugaliei la „junk”
(Ba2, de la Baa1).

(continuare în paginile 2, 3, 4, 5 ºi 6)

� O tannenbaum – Editorial
semnat de Cornel Codiþã
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DEZBINÃ ªI STÃPÂNEªTE

Organizarea AGA ar putea înclina balanþa
la alegerile BVB

Totul este permis în dragoste ºi
în rãzboi ºi... la alegerile de la
Bursa de Valori Bucureºti,

programate pentru 9 ianuarie 2012.
Campania electoralã este în plinã

desfãºurare. Unii candidaþi au fãcut
deja primele declaraþii oficiale, însã
mult mai importante sunt luptele de
culise, care, dacã se pãstreazã tradiþia,
vor dura pânã în ziua Adunãrii Gene-
rale, ba chiar ºi în timpul acesteia.

În piaþã, circulã zvonuri cã actuala
conducere vrea sã îi lase în “ofsaid”
pe adversari, care îl susþin pe candi-
datul BCR la funcþia de preºedinte,
Lucian Anghel, ºi care au solicitat,
pe 10 noiembrie, sã fie rãsturnaþi ac-
tualii administratori ºi aleºi alþii noi.

Care ar putea fi miºcarea?
Ordinea în care se va vota alege-

rea preºedintelui ºi a membrilor
Consiliului nu este fãrã urmãri.

Pe ordinea de zi figureazã, la ace-
laºi punct, numãrul 3, alegerea prin
prin vot cumulativ a preºedintelui
Consiliului Bursei ºi a membrilor
Consiliului Bursei, iar, de presupus,

este cã aceastã ordine se va pãstra.
O astfel de desfãºurare i-ar fi fa-

vorabilã lui Lucian Anghel, întrucât,
în piaþã, se vorbeºte cã ar avea o sus-
þinere serioasã.

Însã, pe procura specialã de vot, ne-
cesarãacþionarilor caredorescsã împu-
terniceascã alte persoane sã le reprezin-
te la AGA, lista candidaþilor pentru
funcþia de administrator este afiºatã
înaintea celei cu posibili preºedinþi.

Calculul este cã alegerea, mai
întâi, a nouã administratori ºi, apoi,
dintre aceºtia, a unui preºedinte, ar
diviza voturile susþinãtorilor lui
Anghel, care ar putea fi mai interesaþi
sã-ºi repartizeze votul fiecare cãtre
propriul candidat pentru CA, ceea ce
ar putea, paradoxal, sã-l lase pe
Anghel în afara Consiliului.

Stere Farmache, preºedintele
BVB, ne-a declarat cã modul de des-
fãºurare a AGAeste o chestiune care
þine de secretariatul Bursei. Domnia
sa ne-a precizat, însã, cã preºedintele
Bursei este, în primul rând, membru
în Consiliul de Administraþie ºi cã ar

fi normal ca boardul sã fie stabilit
mai întâi.

Stere Farmache ne-a declarat:
“Preºedintele CA este ºi administra-
tor. Cererea de revocare este pentru
întreg Consiliul, iar preºedintele nu
are un statut special. Pe aceastã logi-
cã, preºedintele trebuie ales dintre
membrii CA”.

Domnia sa a mai adãugat cã modul
de desfãºurare a AGAnu avantajeazã
ºi nu dezavantajeazã pe nimeni.

Actuala conducere a anunþat, marþi,
cã se gândeºte sã convoace acþionarii
ulterior alegerilor din 9 ianuarie, sã
decidã modificarea statutului în ve-
derea introducerii conducerii dualis-
te. Administratorii nu s-au pus, însã,
de acord în prima ºedinþã cu acest
subiect, desfãºuratã miercuri, ºi au
amânat decizia pentru ieri, când s-au
consultat ºi cu CNVM.

Pânã la închiderea ediþiei, board-ul
nu a anunþat dacã mai convoacã sau
nu acþionarii.

ADINA ARDELEANU

Bãncile centrale, “armele”
supreme de distrugere
în masã ale omenirii

C
opiii Americii se ascun-
deau sub bãnci, în filmele
propagandistice ale ani-
lor ‘50, pentru a se apãra

în faþa unui atac atomic din partea
Uniunii Sovietice. Pânã acum, raþiu-
nea a prevalat.

De la începutul crizei financiare
globale ne amenin-
þã ºi alte arme de
distrugere în masã.
Într-o emisiune
Bloomberg din oc-
tombrie 2008,
Warren Buffet a
numit instrumente-
le derivate “arme

financiare de distrugere în masã”. Din
pãcate, “Oracolul din Omaha” s-a grã-
bit cu aceastã definiþie ºi nu a mersmai
departe pe drumul cauzalitãþii.

Proliferarea derivatelor financia-
re, a cãror valoare noþionalã a
depãºit 700 de trilioane de dolari la
mijlocul anului, nu a fost posibilã
fãrã politicile monetare promovate
de bãncile centrale, mai ales în ulti-
mii 40 de ani.

Dupã cum scrie Doug French,
preºedintele Institutului Ludwig von
Mises, “prin dictarea dobânzilor che-
ie, bancherii centrali moderni sunt
priviþi ca niºte alchimiºti moderni, ca-
pabili sã transforme sãrãcia în pros-
peritate prin scãderea dobânzilor”.

Aceastã manipulare a dobânzilor,

pe fondul ruperii oricãrei legãturi
între natura economicã a banilor ºi re-
prezentarea lor actualã, la care se
adaugã scãparea de sub control a unui
sistem financiar bazat pe rezerve
fracþionare, a transformat bãncile
centrale “moderne” în armele supre-
me de distrugere în masã ale omenirii.

Banii au reprezentat totdeauna o
parte centralã a contractului social ºi
au fost, poate, cel mai important factor
al dezvoltãrii omenirii, pentru cã au
permis diviziunea muncii ºi schimbul
liber. În “Teoria banilor ºi creditului”,
Ludwig von Mises a explicat natura ºi

valoarea banilor, iar prin teorema re-
gresiei a arãtat cum au ajuns anumite
mãrfuri sã îndeplineascã acest rol.

Pe lângã funcþia lor ca mijloc de
schimb, banii reprezintã ºi un mijloc
de stocare a valorii, iar din acest
punct de vedere permit creºterea bu-
nãstãrii prin capitalizarea muncii.
Prin coruperea naturii banului, ca ur-
mare a intereselor politice care pro-
mit bunãstare generalizatã ºi perpe-
tuã, se ajunge la un sistem monetar
abuziv, profund imoral.

(continuare în pagina 16)

CÃLIN
RECHEA

C
riza datoriilor din zona euro s-a adâncit în

a doua parte a acestui an, iar liderii euro-

peni nu au reuºit sã vinã cu o soluþie care

sã îi punã capãt ºi sã înlãture tensiunile

de pe pieþe. 2011 a fost, pentru Europa, o înºirui-

re de avertismente, retrogradãri, incertitudini, te-

meri legate de situaþia bãncilor ºi a finanþelor pu-

blice ale guvernelor puternic îndatorate din zona

euro.

Prezentãm, în continuare, un rezumat al evolu-

þiilor din Europa, în 2011, cu referie la criza da-

toriilor.

POTRIVIT INSTANÞEI

“Franklin Templeton”
nu mai are “Proprietatea”
�Decizia poate fi atacatã�Administratorul trage ponoasele conducerii lui
Ionuþ Popescu, care, paradoxal, revine în fruntea FP

Decizia acþionarilor prin care
“Franklin Templeton” a
fost numit administrator la

“Fondul Proprietatea” a fost anulatã
de instanþã, ieri, potrivit unor surse
din magistraturã. Hotãrârea Tribu-
nalului este definitivã ºi executorie,
ea putând fi atacatã cu recurs la Cur-
tea de Apel Bucureºti.

“Prin hotãrârea pronunþatã în data
de 21 decembrie 2011, Tribunalul Bu-
cureºti a admis în parte cererea formu-
latã de reclamanta Ioana Sfârâialã, de
constatare a nulitãþii absolute a hotãrâ-
rii 1 din 6 septembrie 2010 a Adunãrii
Generale Extraordinare ale Acþionari-

lor (AGEA) a Fondului Proprietatea,
prin care au fost schimbate actele con-
stitutive ºi a fost ales ca administrator

unic Franklin Templeton Investment
Management Limited Londra - Sucur-
sala din România, împreunã cu noua
conducere a Fondului”, au declarat,
ieri, sursele citate de Mediafax.

Tocmai ca sã contracareze valul
de contestaþii survenite dupã AGA
din 6 septembrie, Franklin Temple-
ton a convocat din nou acþionarii pe
29 noiembrie 2010 pentru ca Actul
Constitutiv al Fondului sã fie apro-
bat, pentru a doua oarã, ceea ce s-a ºi
întâmplat la data respectivã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)
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