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Acordul privind
reducerea datoriei
Greciei, posibil în
aceastã sãptãmânã

Comisia Europeanã sperã cã acor-
dul privind restructurarea datoriei
Greciei va fi convenit rapid, “de prefe-
rinþã în aceastã sãptãmânã”, a declarat
Olli Rehn, comisarul european pentru
afaceri economice ºi monetare.

“Sunt convins cã putem ajunge la
un acord curând, de preferinþã în
aceastã sãptãmânã”, a declarat Olli
Rehn, la sosirea la reuniunea Euro-
group de la Bruxelles.

La rândul lor, Germania ºi Franþa
au insistat ca Grecia ºi creditorii pri-
vaþi sã încheie rapid un acord prin
care datoriile statului elen sã fie re-
duse la un nivel sustenabil.

Lagarde, FMI: Europa
trebuie sã majoreze,
nu sã dubleze ESM

Europa ar trebuie sã creascã viito-
rul fond de salvare – Mecanismul
European de Stabilitate (ESM), însã
nu este nevoie sã-l dubleze, declarã
Christine Lagarde, directorul gene-
ral al Fonului Monetar Internaþional
(FMI).

Oficialul FMI le-a cerut liderilor
celor 17 state din zona euro sã ges-
tioneze cu atenþie criza care amenin-
þã finanþele publice din anumite state
ºi alimenteazã temerile privind o
nouã recesiune în zona euro.

Scade încrederea
în guverne

Încrederea populaþiei în guverne a
scãzut semnificativ la nivel mondial,
în ultimul an, potrivit unui sondaj
care va fi prezentat la Forum Econo-
mic de la Davos, anunþã Financial
Times.

Conform Barometrului de Încre-
dere Edelman, realizat pe un eºan-
tion de 5.600 de persoane “înstãrite,
bine educate ºi bine informate” din
25 de þãri, numai 43% dintre inter-
vievaþi au încredere în guvern, faþã
de 52% în cadrul cercetãrii prece-
dente. De menþionat cã în þãri printre
care se numãrã Japonia, Rusia ºi
Spania, nivelul de încredere este de
numai 30%.

Avertisment: am putea
asista la un “Eurogeddon”

Continuarea crizei datoriei în zona
euro, adâncirea recesiunii ºi instabili-
tatea din sistemul bancar ar putea
conduce la un “Eurogeddon”, averti-
zeazã economiºtii grupului australian
de consultanþã Deloitte Access Eco-
nomics. Dar, aceºtia estimeazã cã este
posibil ca “Eurogeddon” sã nu fie atât
de puternic precum criza financiarã
din 2008-2009. Potrivit Deloitte
Access Economics, soarta euro va
constitui problema majorã care va
trebui rezolvatã în 2012.

Economia Spaniei ar
putea reveni în recesiune

Economia Spaniei ar urma sã revi-
nã în recesiune în 2012, când Produ-
sul Intern Brut ar putea sã scadã cu
1,5%, potrivit celor mai recente esti-
mãri ale bãncii centrale de la Ma-
drid. Instituþia anticipeazã o redresa-
re modestã în 2013, când PIB-ul
Spaniei ar urma sã înregistreze un
avans de 0,2%.

Aceste cifre sunt inferioare prog-
nozelor guvernului de la Madrid,
care mizeazã pe o creºtere economi-
cã de 2,3% în 2012, urmatã de un
avans de 2,4% în 2013.

V.R.

Preþul þiþeiului urcã din
cauza embargoului UE
pe importurile iraniene
l Uniunea Europeanã va impune un embargo
gradual pe petrolul din Iran

Preþul petrolului brut a crescut
ieri, la bursele internaþionale de
energie, dupã ce Uniunea Europeanã
a anunþat cã va impune un embargo
gradual pe importurile de þiþei din
Iran, urmãrind astfel sã împiedice fi-
nanþarea progra-
mului nuclear al
acestei þãri.

Interdicþia, care va fi implementa-
tã în etape, va intra în vigoare la data
de 1 iulie, potrivit anunþului minis-
trului olandez de Externe, Uri Ro-
senthal.

Mai precis, europenii impun un
embargo imediat pe contractele noi
pentru achiziþia de petrol ºi produ-
se petroliere iraniene, iar contrac-
tele existente se vor derula pânã în
iulie.

La New York Mercantile Exchan-
ge, cotaþia petrolului West Texas
Intermediate cu livrare în martie a
urcat cu 1,5% la ora 10.16, ajungând

la 99,77 dolari. La ICE Futures Eu-
rope din Londra, preþul petrolului
Brent cu livrare în martie a crescut
cu 1,3%, la 111,3 dolari/baril.

Participanþii la reuniunea de ieri,
de la Bruxelles, a miniºtrilor de ex-

terne europeni,
care au decis em-
bargoul, urmeazã

sã gãseascã o soluþie în privinþa
achiziþiilor de petrol ale Greciei,
þarã puternic îndatoratã. Þãrile me-
diteraneene care importã cea mai
mare parte a þiþeiului din Iran, pre-
cum Grecia, Spania ºi Italia, au adus
în atenþie faptul cã sancþiunile pe
importurile iraniene ar trebui intro-
duse într-un an. În 2010, cele trei
þãri au cumpãrat 68% din importuri-
le UE de petrol din Iran, potrivit Co-
misiei Europene.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 2)

Concurenþã între dobânzile
depozitelor pe termen scurt
ºi cele pe termen lung
l László Diósi: Estimãm, pe o perioadã de un an, un management bun al inflaþiei ºi scãderea Robor

O
parte din jucãtorii mici

din sistemul bancar,
dupã valoarea activelor,
încearcã sã atragã eco-

nomiile clienþilor, prin câºtiguri mai
mari la depozitele pe termen scurt,
faþã de cele pe termen lung. Expli-
caþia bãncilor privind diferenþa dintre
dobânzi este pusã pe seama strategiei
fiecãrei instituþii de credit în parte.

László Diósi, preºedintele OTP
Bank, ne-a declarat cã dobânzile mai
mici pe perioade de un an se datorea-
zã estimãrilor bune privind “mana-
gementul inflaþiei” ºi scãderea indi-
ceului Robor. În plus, dobânzile
practicate de bãnci sunt legate de
comportamentul de economisire al
clienþilor. Preºedintele OTP Bank
ne-a precizat cã, în zona Europei de
Est, 98% din populaþie constituie de-
pozite pe termen scurt.

László Diósi ne-a declarat: “Ter-
menul specific este curba de randa-
ment, care creºte sau scade. Depinde
de costul pe care îl poþi obþine de pe
urma acestor bani pe termen lung
pentru a-þi acoperi poziþiile. OTP
Bank nu are nevoie de acoperire pe

termen lung, deoarece avem o pozi-
þie bunã pe termen lung. Aceia care
au nevoie de bani pe termen lung îºi

permit sã plãteascã dobânzi mai
mari, dar noi avem o lichiditate foar-
te bunã. În plus, pe o perioadã de un

an estimãm un management bun al
inflaþiei ºi scãderea Robor, de aceea
vedem ºi aceste dobânzi mai mici la
depozitele pe 12 luni.

Circa 98% din populaþia regiunii
noastre îºi pune banii în depozite de
maxim patru luni. Iar dacã oamenii
deþin economii disponibile pe ter-
men lung, atunci ei gândesc imediat
în termeni de investiþii, fondurile de
investiþii reprezentând o variantã re-
comandatã pentru plasamentele pe
termen lung”.

OTP Bank oferã la depozitele în
lei destinate persoanelor fizice, care
nu depãºesc suma de 4.999 lei, o
dobândã de 5,6% la o lunã, la trei
luni o dobândã de 3,85%, în timp ce
la un an de zile dobânda coboarã la
3,7%. Subsidiara ungarã oferã la de-
pozitele în dolari, care nu depãºesc
nivelul de 4.999 dolari, o dobândã de
1,15% la o lunã ºi de numai 0,7% la
un an.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 4)

ªedinþa Parlamentului: vorbe multe
ºi o victimã - Baconschi
ªedinþa camerelor reunite ale

Parlamentului a demonstrat
fãrã echivoc cã deºi vorbesc

aceeaºi limbã, politicienii de la pu-
tere ºi din opoziþie nu reuºesc
sub nicio formã sã se înþeleagã.
În fluierãturile membrilor unor
asociaþii de revoluþionari, par-
lamentarii ºi premierul au vor-
bit mult, fiecare venind cu lec-
þia bine învãþatã. Singura sur-
prizã a constituit-o debarcarea
lui Teodor Baconschi de la
cârma Ministerului Afacerilor
Externe. Anunþul a fost fãcut
dupã ce premierul a declarat cã
reacþiile politicienilor din ulti-
mele zile nu au fost întotdeauna
cele mai potrivite ºi cã regretã
sincer “derapajele ºi stângãciile
verbale” ale unor colegi ai sãi
la adresa protestatarilor, pre-
cizând cã doreºte sã transmitã
acestora scuze publice: „Vreau de
asemenea sã ºtiþi cã, pe aceastã linie,
am luat decizia de revocare din func-
þie a ministrului Afacerilor Externe,
Teodor Baconschi, ºi am înaintat
preºedintelui României propunerea

de revocare din funcþie pentru de-
claraþiile fãcute". Mutarea a fost
imediat taxatã de membrii USL,
care au catalogat-o drept o mutare

de imagine strãvezie, care în final
nu va avea niciun impact. Conform
agenþiilor de ºtiri, Teodor Bacon-
schi a declarat, la scurt timp dupã
anunþul premierului, cã a primit un
SMS de la Emil Boc, din care

reieºea cã nu i se reproºeazã nimic
pe linie guvernamentalã ºi cã deci-
zia a fost una politicã. De altfel ºi o
parte din parlamentarii puterii s-au

arãtat surprinºi de aceastã deci-
zie, care nu fusese discutatã, în
prealabil, în cadrul Biroului
Permanent.

Nici chiar membrii opoziþiei
nu au reuºit sã vorbeascã „pe o
singurã voce” tot timpul. S-a
pus problema demisiei în bloc a
tuturor parlamentarilor USL,
propunerea PNL, dupã care s-a
vorbit despre o grevã parla-
mentarã, ideea PSD. În schimb,
un lucru a fost clar pentru Vic-
tor Ponta ºi Crin Antonescu,
demisiile preºedintelui ºi pre-
mierului. Crin Antonescu con-
siderã cã pentru actuala putere a
sosit timpul rãspunsurilor:
”Pentru putere este o crizã ºi

puterea este obligatã sã dea niºte rãs-
punsuri”. (O.D.)
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Noul Consiliu
BVB îºi întârzie
validarea

Noua conducere a Bursei de
Valori Bucureºti nu se grã-
beºte sã fie validatã de Co-

misia Naþionalã a Valorilor Mobi-
liare (CNVM), deºi au trecut douã
sãptãmâni de la alegeri. Gabriela
Anghelache, preºedintele Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare,
ne-a declarat ieri: “Nu am primit
încã actele necesare pentru valida-
rea conducerii BVB. CNVM poate
încheia acest proces în douã zile”.

Doamna Gabriela Anghelache
ne-a mai spus cã actele pe care mem-
brii noului Consiliu de Administraþie
trebuie sã le trimitã la CNVM sunt
cazierul fiscal, cazierul judiciar,
CV-ul actualizat ºi declaraþia de in-
compatibilitate.

Directorul general adjunct al
Intercapital Invest ne-a spus cã este
posibil ca unii dintre administratorii
aleºi sã nu îºi fi trimis încã actele ne-
cesare avizãrii.

Acþionarii Bursei au ales, pe 9 ia-
nuarie, o nouã conducere, dupã re-
vocarea vechiului Consiliu.
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