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Sarkozy ºi Merkel, de
acord în privinþa taxei
pe tranzacþiile
financiare

Preºedintele francez Nicolas Sar-
kozy ºi cancelarul german Angela
Merkel ºi-au exprimat ieri, dupã reu-
niunea de la Berlin, acordul asupra
principiului unei taxe pe tranzacþiile
financiare, chiar dacã au viziuni di-
ferite privind forma acesteia. Cei doi
lideri vor ca decizia finalã în privinþa
taxei sã fie luatã pânã în luna martie.

Merkel ºi Sarkozy pregãtesc un
set de reguli de disciplinã bugetarã, a
cãror adoptare a fost decisã la reu-
niunea din 9 decembrie 2011.

Investitorii privaþi,
reticenþi sã cumpere
obligaþiuni EFSF

Ministrul german de finanþe, Wolf-
gang Schaeuble, a recunoscut, ieri,
cã investitorii privaþi sunt reticenþi sã
plaseze bani în fondul european de
salvare EFSF, aceºtia cerând garanþii
suplimentare. Schaeuble a subliniat,
însã, cã acest lucru “nu înseamnã cã
fondul nu mai are mijloace”, mai
ales cã a plasat cu succes o emisiune
de obligaþiuni sãptãmâna trecutã.

BCE a creditat bãncile
italiene cu
210 miliarde euro

Finanþarea acordatã de Banca
Centralã Europeanã (BCE) credito-
rilor italieni a crescut semnificativ în
decembrie, la aproape 210 miliarde
euro, de la 41,3 miliarde euro la
sfârºitul lunii iunie.

Luna trecutã, BCE a împrumutat
489,191 miliarde de euro unui nu-
mãr de 523 de bãnci din zona euro,
pe trei ani.

Cehia: Grecia ar
trebui sã iasã din
zona euro

Grecia ar trebui sã iasã din zona
euro ºi sã-ºi devalorizeze moneda
naþionalã, dacã Uniunea Europeanã
nu va fi dispusã sã acorde statului
elen finanþare masivã, considerã gu-
vernatorul bãncii centrale a Cehiei,
Miroslav Singer. Oficialul ceh a de-
clarat, citat de cotidianul Hospodar-
ske Novini, cã europenii ar trebui sã
se concentreze pe sprijinirea bãnci-
lor care au nevoie de recapitalizare ºi
pe probleme ce pot fi rezolvate, nu sã
acorde timp de câþiva ani toatã
atenþia Greciei, a cãrei economie
reprezintã numai 2% din cea
europeanã.

Surse: Deþinãtorii de
obligaþiuni elene ar
putea fi nevoiþi sã
taie 60% din datoria
Greciei

Deþinãtorii privaþi de obligaþiuni
guvernamentale elene ar putea fi ne-
voiþi sã accepte pierderi de 60% din
plasamentele lor, în condiþiile în care
reducerea de 50% stabilitã anul tre-
cut, în acest sens, nu va fi suficientã
din cauzã cã economia Greciei se de-
terioreazã, spun surse citate de presa
internaþionalã. Acestea afirmã cã
bãncile ºi fondurile de investiþii pri-
vate vor accepta, probabil, sã
renunþe voluntar la 55-60% din
creanþele lor asupra datoriei Greciei.

V.R.

SCANDAL VALUTAR

A demisionat preºedintele
Bãncii Elveþiei
l Francul se apreciazã

Preºedintele Bãncii Elveþiei, Phi-
lipp Hildebrand, a demisionat ieri, în
mod neaºteptat, din fruntea institu-
þiei, în contextul scandalului generat
de tranzacþiile valutare în care a fost
implicatã soþia sa.

Decizia demi-
siei, care are efect
imediat, este surprinzãtoare întrucât
Philipp Hildebrand a afirmat, în mai
multe rânduri, cã nu va pãrãsi banca
centralã în urma scandalului, chiar
dacã adversarii sãi politici i-au
solicitat acest lucru.

Preºedintele Bãncii Elveþiei a fost
chemat ieri, în faþa unei comisii par-
lamentare, la o audiere pe marginea
tranzacþiei valutare controversate
efectuate de soþia sa, Kashya, înainte
ca banca centralã sã ia cea mai im-
portantã decizie de anul trecut -
plafonarea cursului francului.

La data de 15 august 2011, Ka-
shya Hildebrand a schimbat 400.000
de franci elveþieni în 504.000 de do-
lari, iar trei sãptãmâni mai târziu

Banca Elveþiei, sub conducerea lui
Hildebrand, a limitat cursul francu-
lui în vederea opririi aprecierii mo-
nedei naþionale în raport cu dolarul ºi
euro. Suma în dolari a fost ulterior

reconvertitã în
monedã naþionalã
cu un profit de

peste 60.000 de franci. Între timp,
profitul obþinut a fost donat în scopuri
caritabile.

Hildebrand a afirmat, în mai mult
rânduri, cã nu poate fi acuzat de “in-
sider trading” (n.r. – tranzacþii în
baza unor informaþii confidenþiale),
respectiv cã a aflat “a doua zi” de
tranzacþia soþiei sale, astfel cã nu a
autorizat-o personal.

Ieri, însã, Philipp Hildebrand a
afirmat: “Am ajuns la concluzia cã
nu pot sã dovedesc în mod clar cã so-
þia mea a fãcut tranzacþia valutarã
fãrã ºtiinþa mea”.

V. RIBANA

(continuare în pagina 14)

Lucian Anghel,
noul preºedinte al BVB
l “Cartelul” bãncilor a preluat majoritatea în Consiliu

L
ucian Anghel, economis-
tul ºef al BCR, este noul
preºedinte al Bursei de
Valori Bucureºti (BVB),

ales ieri de cãtre acþionari cu 3,7 mi-
lioane de voturi. Stere Farmache a
primit circa 2 milioane de voturi, iar
Dan Paul – 1 milion de voturi.

Bãtãlia pentru Consiliul BVB a
fost câºtigatã, ieri, de “cartelul” bãn-
cilor, care ºi-a impus majoritatea.
Toþi candidaþii la funcþia de
preºedinte – Stere Farmache, fostul
ºef suprem, Dan Paul, preºedintele
Asociaþiei Brokerilor, ºi Lucian
Anghel, economistul ºef al BCR ºi
propunerea grupului de bãnci – au
reuºit sã intre în board.

Ceilalþi administratori sunt Adrian
Lupºan, director adjunct “Intercapital

Invest”, Narcisa Oprea, partener al fir-
mei de avocaturã “Schoenherr”, Vale-
rian Ionescu, ºeful departamentului de
tranzacþii ºi vânzãri instrumente finan-
ciare tranzacþionabile pe pieþe regle-
mentate “BCR”, Octavian Molnar, di-
rectoruladjunctal IFBFinwest,Schroll
Matjaz, director executiv al “Temple-
ton Global Investment Trust” ºi Robert
Cosmin Panã, consilier juridic la Swiss
Capital.

Acþionarii Bursei au împãrþit votu-
rile cu mâna pe calculator ºi au fãcut
negocieri pânã în ultima clipã. Cvo-
rumul ºedinþei de ieri a fost de 87%.

Fostul Consiliu al Bursei a fost re-
vocat cu un procent de 68,52% din
voturile acþionarilor.

ADINA ARDELEANU

Analiºtii: Managementul datoriei
publice a fost, în 2011, unul defectuos
l Daniel Ionescu: “Expunerea pe titlurile de datorie publicã a sistemului
bancar autohton ºi-a atins limita” l Lucian Isar: “Dobânzile au fost mai
mari decât era posibil” l Ionel Blãnculescu: “Nu va mai exista oferta, ca
în 2011, din partea bãncilor”

Analiºtii susþin cã statul a ad-
ministrat defectuos datoria
publicã anul trecut, iar

dobânzile la care au fost luate
împrumuturile au fost foarte mari.

Doctorul în economie Daniel Io-
nescu ne-a declarat cã anul trecut s-a
vãzut calitatea “precarã” a politicilor
publice, prin costul mediu plãtit de
Executiv la împrumuturi. Domnia sa
ne-a precizat: "Costul mediu plãtit
de Guvern pentru a atrage resursele
bugetare lipsã de pe piaþa internã, fie
cã vorbim de lei sau de euro, a reflec-
tat fidel calitatea precarã a politicilor
publice pe care acesta le-a generat, în
primul rând erorile de management
magistral a stãrii de crizã în care,
dupã 2008, a fost adusã România.

În opinia mea, aspectele de extre-
mã gravitate ºi periculozitate care
definesc politica de îndatorare publi-

cã derulatã de actualul executiv nu
constau în rata dobânzii la care sunt
trase creditele, ci în faptul cã titlurile
de stat în baza cãrora se finanþeazã
deficitul bugetar - obligaþiuni
«benchmark» (în lei) ºi obligaþiuni
de stat (în euro) - sunt scadente dupã
încheierea execuþiilor bugetare rã-
mase din actuala legislaturã (2011 ºi
2012) ºi în faptul cã aceste resurse cu
care, pânã la urmã, va fi însãrcinat
contribuabilul sunt alocate în fla-
grantã contradicþie cu finalitatea
raþionalã aºteptatã (eficienþã
economicã ºi eficacitate socialã").

Doctorul în economie a adãugat
cãdincauza“ineficienþei” înabsorbþia
fondurilor europene nerambursabi-
le, deficitul bugetului de stat este fi-
nanþat “cvasi-exclusiv” din datorie
internã. (ELENA VOINEA)

(continuare în pagina 15)

Euro a trecut de pragul
de 4,35 lei
l Laurian Lungu: Statele din afara zonei euro
suferã de ºocuri - bãncile din zona unicã retrag
capitaluri

Moneda europeanã a ajuns, ieri, la
nivelul 4,3532 lei, potrivit cursului
oficial afiºat de cãtre Banca Naþiona-
lã a României (BNR), aceasta fiind a
ºasea zi consecutivã de apreciere.

La finalul ºedinþei de tranzacþio-
nare de ieri, cursul a închis în jurul
valorii de 4,3620 lei/euro, potrivit
surselor din piaþã.

Laurian Lungu, managing partner
“Macroanalitica”, vede evoluþia mo-
nedei naþionale drept normalã,
având în vedere tensiunile care exis-
tã pe pieþele financiare internaþiona-
le. Domnia sa considerã cã putem
avea de a face cu un “efect Ungaria”
care afecteazã întreaga regiune.

Deºi euro s-a depreciat, la rândul
sãu, faþã de dolar, statele membre ale

Uniunii Europene situate în afara zo-
nei euro suferã, însã, ºocuri ºi mai
puternice, generate de retragerile de
capitaluri ale bãncilor din zona euro,
ne-a declarat Laurian Lungu.

Un alt factor care afecteazã evolu-
þia cursului este decizia BNR de re-
ducere a ratei dobânzii de politicã
monetarã (n.r – de la 6% la 5,75%
începând cu 6 ianuarie), este de pãre-
re domnia sa.

Analistul considerã cã, în compa-
raþie cu evoluþia celorlalte monede
din regiune ºi în condiþiile unei vola-
tilitãþi excesive pe pieþele financiare,
cursul leului faþã de euro este foarte
stabil.

ALEXANDRU SÂRBU
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Gheorghe Ialomiþianu: “Sun-

tem într-o situaþie favorabilã.

Nu vom lua împrumuturi cu

orice dobândã ºi urmãrim sã

luãm la termene cât mai lungi

împrumutul. Suntem în situa-

þie bunã, eu spun”.

Pauzã dupã pauzã
Acþionarii Bursei au sosit, ieri

dimineaþã, la Hotelul Hilton,
unde era programatã AGA, cu
începere abia de la ora 11. Ulti-
mele negocieri au fost fãcute ieri,
chiar pe holul hotelului.

În ciuda hãrniciei anunþate,
începerea AGA a întârziat cu o
orã, doar pentru a fi suspendatã
încã o jumãtate de orã, întrucât au
trebuit schimbate buletinele de
vot. Avocatul Narcisa Oprea, par-
tener al firmei de avocaturã
“Schoenherr”, solicitase ca AGA
sã fie supravegheatã de un notar.

Între timp, BVB a venit cu pro-
pria propunere de notar, astfel cã
acþionarii au avut de ales dintre
cele douã nominalizãri.

“Actuala conducere a întârziat
începerea AGA special pentru a-ºi
gãsi propriul notar”, ne-a declarat
Narcisa Oprea, ieri, în timpul
ºedinþei. Pânã la urmã, a fost ales
notarul propus de doamna Oprea,
cu 53% din voturi, ceea ce a repre-
zentat un semnal cã majoritatea ac-
þionarilor sunt de partea bãncilor.

Ulterior, acþionarii au mai fã-
cut câteva pauze consistente,
întrucât, dupã fiecare vot, numã-
rarea manualã a opþiunilor lua
zeci de minute.
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