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Euro, sub 1,28 dolari

Moneda unicã europeanã s-a de-
preciat ieri, pe pieþele externe,
ajungând sub 1,28 dolari pentru pri-
ma oarã în ultimele 16 luni, pe fon-
dul temerilor legate de înrãutãþirea
crizei datoriilor. Euro a atins un curs
de 1,2784 dolari – cel mai mic din 13
septembrie 2010 pânã în prezent, iar
la ora 10.38, pe piaþa SUA, era cotat
la 1,2806 dolari, valoare cu 1% mai
micã faþã de ziua precedentã.

EFSF a vândut obligaþiuni
de 3 miliarde euro

Fondul European de Stabilitate Fi-
nanciarã (EFSF) a plasat, ieri, obliga-
þiuni de trei miliarde de euro, cu ma-
turitatea la trei ani. Cererea pentru
obligaþiunile EFSF a fost de 4 miliar-
de euro, iar randamentul la care au
fost plasate titlurile este de 1,77%.

Franþa a plasat titluri de
stat de 8 miliarde euro

Franþa a împrumutat ieri, de pe
pieþe, 7,963 miliarde euro printr-o
emisiune de obligaþiuni cu scandeþa
la 10 ºi 30 de ani, oferta fiind supra-
subscrisã de aproape douã ori.

Randamentul obligaþiunilor pe
zece ani a urcat la 3,29%, de la
3,18% la licitaþia similarã din 1 de-
cembrie, iar cel al titlurilor pe 30 de
ani - la 3,97%, de la 3,94%.

Trezoreria a plasat titluri de 4,02
miliarde euro pe 10 ani, respectiv de
2,165 miliarde euro pe 30 de ani.

Papademos: Grecia riscã
sã intre, în martie,
în insolvenþã

Premierul elen Lucas Papademos
a declarat, într-o întâlnire cu lideri
sindicali ºi oameni de afaceri, cã sin-
gura modalitate ca Grecia sã rãmânã
în zona euro ºi sã primeascã în conti-
nuare finanþare externã, evitând
falimentul, este acceptarea unor redu-
ceri mai mari de venituri, transmite
Bloomberg, conform Mediafax.

“Trebuie sã renunþãm la puþin
pentru a nu pierde mult. Fãrã acest
acord cu troica (FMI, Comisia Euro-
peanã ºi Banca Centralã Europeanã -
n.r.) ºi finanþarea ulterioarã, Grecia
riscã sã intre în martie în insolvenþã",
a afirmat Papademos.

FMI: Riscurile la adresa
economiei mondiale sunt
tot mai mari

Riscurile la adresa creºterii eco-
nomiei mondiale sunt tot mai mari ºi
ar putea determina Fondul Monetar
Internaþional (FMI) sã estimeze o re-
cesiune în Europa, în acest an, a
avertizat directorul general adjunct
al FMI, Zhu Min, transmite CNBC,
potrivit Agerpres.

“În ultimele câteva luni, noi amob-
servat cã activitatea economicã înce-
tineºte, iar perspectivele de creºtere
s-au redus”, a afirmat oficialul FMI,
într-un discurs rostit la Singapore.

Juncker: UE, în pragul
unei recesiuni de o
amploare necunoscutã

Uniunea Europeanã se aflã în pra-
gul unei recesiuni de o amploare ne-
cunoscutã, considerã premierul lu-
xemburghez Jean-Claude Juncker,
ºeful Eurogrup.

“Europa este în prag de recesiune,
a cãrei amploare este greu de antici-
pat. Este nevoie sã rãspundem în
mod adecvat la aceastã ameninþare”,
a spus Juncker, citat de Bloomberg.

V.R.

BNR a redus dobânda cheie
la 5,75%
l Analiºtii nu se aºteaptã la o ieftinire a creditãrii

Analiºtii sunt de pãrere cã de-
c i z i a B N R s ã r e d u c ã
dobânda cheie la 5,75% pe

an nu va modifica costul creditelor.
Analistul economic Aurelian Do-

chia considerã cã reducerea ratei
dobânzii este un aspect pozitiv pentru
economia þãriinoastre, însãatrageaten-
þia cã nu existã o legãturã foarte directã
între modificãrile ratei dobânzii de po-
liticã monetarã ºi ceea ce se întâmplã în
piaþã, unde acþioneazã o multitudine de
factori. De o importanþã crescândã este
dificultatea pe care bãncile o au în atra-
gerea de finanþare suplimentarã din

surse externe, este de pãrere domnia sa,
care nu se aºteaptã ca dobânda sã fie
transferatã la bãncile comerciale.

Profesorul de economie Daniel
Dãianu ne-a explicat cã piaþa banca-
rã funcþioneazã precar la nivel euro-
pean, iar lipsa de încredere reprezin-
tã o faþetã a faptului cã bãncile prefe-
rã lichiditatea. În aceste condiþii,
domnia sa nu se aºteaptã ca reduce-
rea dobânzii de politicã monetarã sã
conducã la o expansiune a creditãrii.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

Autoritãþile au priceput importanþa
Bursei, dar nu au fãcut nimic

(Interviu cu Valentin Ionescu, fostul director general al Bursei de Valori Bucureºti)

nMã îndoiesc cã
Guvernul îºi va
schimba politica faþã de
piaþa de capital

Reporter: Scurt ºi la obiect, cum
a fost 2011 pentru piaþa de capital ºi
pentru Bursa de Valori Bucureºti?

Valentin Ionescu: Afost un an di-
ficil, cred cã din toate punctele de
vedere. Pe plan extern, au fost numai

evenimente negative, pe plan intern
nicio decizie luatã la nivel politic nu
a ajutat efectiv Bursa de Valori Bu-
cureºti. În cazul acesta, ce am reuºit
noi sã facem la Bursã a fost sã ne
dezvoltãm aproape unilateral, adicã
sã dezvoltãm anumite segmente ale
Bursei ºi sã diversificãm produsele.
Am revigorat piaþa derivatelor, am
venit în întâmpinarea investitorilor
cu noi produse, cu active suport au-
rul, argintul, grâul. Ce am încercat sã

facem a fost sã anticipãm nevoile lor
ºi sã mergem înspre aceºtia cu soluþii
concrete pentru fiecare tip de inves-
titor. Produsele structurate au cres-
cut foarte mult în lichiditate, dove-
dind un interes crescut al investitori-
lor, chiar dacã sunt relativ noi pe pia-
þa româneascã ºi prezintã un grad
mai mare de complexitate.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

ÎN ACEST AN,

Lipsa forþei de muncã ºi finanþarea -
douã dintre problemele exportatorilor

Exportatorii manifestã un op-
timist moderat în acest an,
ne-a spus Mihai Ionescu, se-

cretar general al Asociaþiei Naþiona-
le a Exportatorilor ºi Importato-
rilor din România (ANEIR). Po-
trivit domniei sale, firmele din
þara noastrã care fac comerþ ex-
terior se confruntã cu trei mari
probleme. Prima dintre acestea
este reprezentatã de sectoarele
vitale, precum metalurgia ºi
îngrãºãmintele chimice, “unde
marii noºtri producãtori nu au
reuºit sã-ºi facã aprovizionarea
pentru 2012 la niºte preþuri
comparative cu cele ale concu-
renþei”.

Mihai Ionescu ne-a spus cã
preºedintele Traian Bãsescu a
promis cã se va implica în rezol-
varea acestei probleme ºi a reco-
mandat Guvernului sã gãseascã so-
luþii pentru ca aceºti producãtori sã
nu disparã de pe piaþa mondialã.

Cea de-a doua problemã a exporta-
torilor este lipsa forþei de muncã, po-

trivit reprezentantului ANEIR: “Oa-
menii fie au plecat în strãinãtate, fie
trãiesc din ajutoarele sociale ºi se
mulþumesc cu ceea ce au. Guvernul

trebuie sã gãseascã modalitãþi sã
încurajeze munca”. În acest sens,
Asociaþia a solicitat “ca învãþãmântul
sã treacã pe profil profesional”.

În acest an, firmele exportatoare

se vor confrunta ºi cu problema fi-
nanþãrii, care este una majorã, dupã
cum ne-a declarat Mihai Ionescu:
“Firmele multinaþionale prezente pe

piaþa noastrã ºi care exportã se
vor descurca, pentru cã vor face
apel la companiile mamã ºi vor
gãsi finanþare. Nenorocirea va fi
pentru imm-iºti care nu vor mai
gãsi uºile deschise la aceste bãn-
ci din România. Am discutat ºi
avem promisiunea ca cele douã
bãnci de stat - «Eximbank» ºi
«CEC Bank», cu capitalul puþin
pe care-l au, sã finanþeze cu
prioritate IMM-urile”.

Domnia sa ne-a spus cã stra-
tegia noastrã de competitivitate
prevede echilibrarea balanþei
economice a þãrii, prin douã me-
tode - creºterea exportului
într-un ritm mai mare decât cea a

importului ºi îndreptarea exportului
cu prioritate cãtre þãrile non UE.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

FINANÞAREA DIN PIAÞÃ,
TOT MAI DIFICILÃ

Ungaria,
dispusã la un
compromis
cu FMI
l Forintul scade la
record minim, CDS-urile
urcã la record maxim

Ungaria a obþinut, ieri, mai puþin
decât plãnuise în cadrul unei emisiuni
de titluri de trezorerie, randamentele
acestora crescând mult pe fondul
îngrijorãrilor conform cãrora Fondul
Monetar Internaþional (FMI) ºi UE
nu vor relua discuþiile privind ajuto-
rul financiar destinat Budapestei.

Guvernul ungar a reuºit sã vândã
titluri cu maturitatea la un an de numai
35 de miliarde de forinþi (140 de mi-
lioane de dolari), cu 10 miliarde mai
puþin decât suma þintitã. Randamentul
mediu la care au fost plasate titlurile a
crescut la 9,96% - cel mai înalt nivel
din aprilie 2009 -, de la 7,91% în ca-
drul licitaþiei din 22 decembrie.

Tamas Fellegi, ministrul desem-
nat sã conducã discuþiile cu UE
-FMI, a afirmat cã Ungaria are nevo-
ie de un acord cât mai curând, fiind
pregãtitã pentru negocieri.

În opinia analiºtilor, comentariile
lui Fellegi sunt menite sã reasigure
pieþele, însã acestea dau dovadã de
scepticism.

VLAD F. DUMEA
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Anul 2011 a fost unul foarte dificil
din toate punctele de vedere, ne-a
spus Valentin Ionescu, fostul direc-
tor general al Bursei de Valori Bucu-
reºti, în primul interviu acordat dupã
ce a fost demis, în luna noiembrie,
de Consiliul Bursei, pe motiv cã nu
ºi-ar fi îndeplinit obiectivele.
Valentin Ionescu ne-a vorbit, pe
larg, despre cum a trãit cele mai difi-
cile momente din anul trecut –
eºecul ofertei “Petrom”, ziua în care
indicele BET scãdea cu 15% sau
ieºirile masive ale investitorilor de
pe bursã -, dar ºi despre realizãrile
sale ºi propunerile pe care le-a fãcut
cãtre Consiliul de Administraþie.
În piaþã, demiterea lui Valentin Io-
nescu este pusã pe seama faptului
cã ar fi coagulat grupul de acþionari
care solicitase, pe 10 noiembrie,
schimbarea administratorilor.
Acþionarii Bursei sunt aºteptaþi,
luni, sã decidã revocarea actualului
consiliu ºi alegerea unuia nou, iar
pentru funcþia de preºedinte au in-
trat în concurs Stere Farmache, ac-
tualul preºedinte, Dan Paul,
preºedintele Asociaþiei Brokerilor, ºi
Lucian Anghel, economistul ºef al
BCR. Potrivit surselor din piaþã, nu
este exclus ca Valentin Ionescu sã
revinã pe postul de director general
al BVB, în caz cã rezultatul ar fi fa-
vorabil taberei de acþionari care au
dorit schimbarea boardului. Fosta
conducere, însã, controleazã orga-
nizarea alegerilor, iar desfãºurarea
acestora ar putea reprezenta “asul
din mânecã”.

Mihai Ionescu

Consiliul de administraþie (CA) al Bãncii Naþionale a României (BNR) a decis sã
reducã rata dobânzii de politicã monetarã la nivelul de 5,75% de la 6% pe an,
începând cu 6 ianuarie, se aratã într-un comunicat al instituþiei. CA al BNR a
mai hotãrât reducerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,75% de
la 2%, precum ºi a ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la
9,75% de la 10%, începând de astãzi. Totodatã, CA al BNR a decis gestiona-
rea adecvatã a lichiditãþii din sistemul bancar ºi menþinerea nivelurilor actuale
ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei ºi, respectiv, în
valutã ale instituþiilor de credit.
Creºterea anualã a creditãrii sectorului privat rãmâne relativ modestã, în special
în privinþa împrumuturilor în lei, cauzatã ºi de accentuarea percepþiilor de risc le-
gate de evoluþia sectorului bancar european, se aratã în comunicatul BNR.
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