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Depozitele overnight la
BCE, la un nou record

Depozitele overnight constituite de
bãncile din zona euro la Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) au atins, la
data de 3 ianuarie, un nou nivel re-
cord, semnalând neîncrederea institu-
þiilor financiare în piaþa interbancarã.

Bãncile din zona euro au depozitat
marþi, pentru 24 de ore, la BCE,
suma record de 453,18 miliarde
euro, cel mai ridicat nivel de la intro-
ducerea euro, în 1999. Precedentul
record a fost de 452,034 miliarde de
euro, înregistrat sãptãmâna trecutã.

BCE a împrumutat
bãncile europene
cu 32 miliarde dolari

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a împrumutat, ieri, aproape 32 de mi-
liarde de dolari, cãtre bãncile din zona
euro care au probleme la accesarea de
fonduri în monedã americanã.

BCE a împrumutat 12 bãnci cu
6,15 miliarde de dolari pe perioadã
de ºapte zile, în timp ce 34 de institu-
þii creditoare au accesat finanþãri de
25,5 miliarde de dolari pe un termen
de trei luni. Împrumuturile au o
dobândã de 0,58%.

Tremonti: Cel mai mare
risc pentru Italia ar fi
sã cearã ajutor FMI

Cel mai mare risc pentru Italia ar fi
sã solicite asistenþa Fondului Monetar
Internaþional (FMI), considerã fostul
ministru italian al Economiei, Giulio
Tremonti. “Cred cã cel mai serios risc
pentru Italia nu este adoptarea noilor
mãsuri de austeritate, ci solicitarea asis-
tenþei FMI, aºa cum sugereazã pieþele
ºi cercurile europene, aºa cum rezultã
din tãcerea agenþiilor de evaluare fi-
nanciarã”, a afirmat Tremonti, citat de
publicaþia Corriere della Sera.

Forintul, la cursminimrecord

Forintul (moneda Ungariei) s-a
depreciat ieri, ajungând la un nou
minim record în raport cu euro, pe
fondul zvonurilor potrivit cãrora ne-
gocierile dintre guvernul de la Buda-
pesta ºi instituþiile financiare inter-
naþionale nu vor fi duse la bun sfârºit
pânã la jumãtatea anului.

Cursul forintului a ajuns la recor-
dul minim de 320,33 unitãþi/euro, iar
la ora 13.36, pe piaþa din Budapesta,
atingea 319,57 unitãþi/euro – în scã-
dere cu 1,2% faþã de ziua anterioarã.

Standard Chartered:
Unele state europene
vor fi retrogradate

Criza datoriilor suverane din Eu-
ropa va continua sã escaladeze în
2012, iar unele state europene vor fi
retrogradate de marile agenþii de ra-
ting, a avertizat, ieri, directorul de
cercetare de la “Standard Chartered
Bank”, Nicholas Kwan, transmite
Xinhua, conform Agerpres.

În opinia lui Kwan, este posibil ca
Franþa sã piardã ratingul de top AAA
în cursul acestei luni, deºi aceasta nu
ar fi o surprizã pentru piaþã, reacþiile
în lanþ fiind mai îngrijorãtoare.

“Credit Agricole”
a injectat douã miliarde
euro în “Emporiki”

Banca francezã “Credit Agricole”
SA a injectat aproximativ douã mi-
liarde de euro în divizia sa din Gre-
cia, “Emporiki Bank”, în vederea
consolidãrii poziþiei de capital a aces-
teia în urma reducerii valorii deþine-
rilor în titluri de stat elene. (V.R.)

Boc: Creºtere economicã
de circa 2%, în 2011

Guvernul ºi-a îndeplinit prin-
cipalii indicatori macroeco-
nomici propuºi pentru

2011, datele indicând o creºtere
economicã de circa 2% ºi un nivel al
deficitului bugetar de 4,4% din
PIB, a declarat ieri, la începutul
ºedinþei de Guvern, primul-ministru
Emil Boc. Domnia sa a spus: “Am
reuºit sã îndeplinim fãrã probleme
indicatorii propuºi de creºtere eco-
nomicã ºi deficit bugetar pentru
anul 2011. Creºterea economicã
pentru 2011 va fi aproape de 2%,
deci peste ceea ce ne-am propus de
1,5%, iar þinta de deficit bugetar de
4,4% a fost respectatã”.

Primul-ministru a menþionat ca
principale prioritãþi pentru 2012: pãs-
trarea locurilor de muncã ºi a investi-

þiilor, precum ºi creºterea gradului de
absorbþie a fondurilor europene, aces-
tea fiind esenþiale pentru “menþinerea
ritmului de creºtere economicã, de
2,1%, prognozat pentru 2012”.

Premierul a mai spus: “Obiectivul
nostru este de a aduce în România 6
miliarde de euro, ceea ce va face ca
gradul de absorbþie a fondurilor eu-
ropene sã fie de minim 20% în 2012,
cele 6 miliarde de euro contribuind
decisiv la susþinerea creºterii econo-
mice, în contextul în care, din neferi-
cire, în Uniunea Europeanã existã
chiar ºi posibilitatea revenirii în re-
cesiune, în special în zona euro”.
Domnia sa a mai precizat cã Guver-
nul va urmãri cu atenþie cheltuirea cu
eficienþã ºi transparenþã a resurselor
bugetare pentru investiþii. n

INVESTIÞIA ÎN AUR

Preþul aurului a câºtigat
circa 4.000% din 1970

D
in 1970 pânã în prezent,
cotaþia aurului a urcat cu
circa 4.000% (procent
neajustat la inflaþie).

Dacã în 1970, metalul preþios se vin-
dea cu mai puþin de 40 de dolari un-
cia, în 2002 preþul ajungea la 300 de
dolari uncia, dupã care au urmat ani

de creºtere semnificativã. Astfel, la
finele lui 2011, preþul metalului gal-
ben a trecut de 1.560 de dolari uncia.
În perioada care s-a scurs din 1970,
evoluþia aurului a depãºit-o pe cea a
indicelui S&P 500 al bursei america-
ne ºi pe cea a titlurilor de stat emise
de Trezoreria SUA.

În opinia analiºtilor, preþul aurului
va continua sã creascã în 2012,
urmând trendul pe care s-a înscris în
ultimii 11 ani. Potrivit GoldForecas-
ter, cotaþia metalului galben va urca
la 2.000 de dolari uncia pânã la fine-
le anului acesta.

Un sondaj Bloomberg realizat pe

un eºantion de 18 analiºti din dome-
niu aratã cã preþul mediu al aurului
va fi de 1.790 dolari/uncie în primul
trimestru din anul curent, iar în ulti-
mele trei luni va ajunge la 1.937 do-
lari uncia. Aceºtia susþin, însã, cã
este posibil ca, pânã la jumãtatea lui
2012, cotaþia aurului sã atingã pragul

de 2.000 de dolari/uncie.
Ieri dimineaþã, la ora 06.00, pe

piaþa SUA, aurul era cotat la 1.602
dolari uncia, preþ cu 0,1% mai mare
decât în ziua precedentã. (V.R.)

Narcisa Oprea: “Trebuie sã recâºtigãm
încrederea investitorilor”

Reporter: Cum aþi ajuns sã candi-
daþi la funcþia de administrator în
Consiliul Bursei?

Narcisa Oprea: La nivel personal
lucrurile sunt foarte simple. Expe-

rienþa mea profesionalã a fost strâns
legatã de bursã; în perioada studen-
þiei am scris câteva articole în ziarul
BURSA, am aflat ce înseamnã in-
termediere la Bursa Românã de Mãr-

furi, iar dupã absolvire am fãcut par-
te, pentru mai mult de cinci ani, din
echipa Bursei de Valori Bucureºti ºi
ulterior, pentru o scurtã perioadã, am
activat ºi în cadrul Bursei Electroni-
ce Rasdaq. Lucrez în domeniul
pieþei de capital de peste 13 ani, am
crescut odatã cu ea, am învãþat odatã
cu piaþa. Am început cu experienþa
din cadrul Bursei de Valori Bucu-
reºti, care pentru mine a fost una fa-
buloasã, de acumulare masivã la ni-
vel de experienþã profesionalã, dupã
care am trecut la avocaturã, care, la
rândul sãu, este o experienþã minu-
natã, dar care m-a fãcut sã vãd lucru-
rile dintr-un alt unghi.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 13)

Citiþi detalii despre investiþia în aur în

paginile 2, 3 ºi 4.

Galina Narcisa Oprea, partener al firmei de avoca-

turã “Schoenherr”, ne-a acordat, cu amabilitate,

un interviu despre direcþiile pe care ar trebui sã le

urmeze Bursa de Valori Bucureºti.

Narcisa Oprea este de pãrere cã încrederea inves-

titorilor poate fi consolidatã prin creºterea nivelu-

lui de implementare a guvernanþei corporative în

rândul societãþilor listate, prin eliminarea bariere-

lor procedurale inutile, prin existenþa unui cadru

normativ simplu ºi clar, dar mai ales prin respecta-

rea regulilor ºi printr-o practicã uniformã la nivelul

întregii pieþe de capital.

Doamna Narcisa Oprea ºi-a depus candidatura

pentru funcþia de membru al Consiliului Bursei,

alãturi de alte 18 persoane.


