
PAGINA 5 – INVESTIÞII
PERSONALE

n Cornelia Coman, ING Asi-
gurãri de Viaþã: Piaþa asigu-
rãrilor de viaþã ar putea
creºte cu 6-7% în 2012
n Euroins România a plãtit anul

trecut daune de 189 milioane
de lei, în creºtere cu 3,3%

PAGINA 6 – PIAÞA DE CAPITAL
n Constantin Dascãlu a plecat din fruntea “Oltchim”
n Profitul Voestalpine Vae Apcarom Buzãu a crescut

cu 25%

PAGINA 16 – ªTIRI INTERNAÞIONALE
n “Credit Suisse”, lovitã de pierderi neaºteptate
n Vânzãrile auto din China, în cel mai mare declin din

ultimii ºapte ani

SECÞIUNEA INVESTIÞII PERSONALE

PAGINA 2 – PRODUSE
ªI SERVICII

n Industria de gambling, la
aceeaºi masã cu autoritãþile

PAGINA 3 – POLITICÃ
ªI ECONOMIE

n Marea coaliþie - Editorial
semnat de Cornel Codiþã

PAGINA 4 – COMPANII FOCUS
n Romtelecom: “În acest an vom pune accent pe pa-

chetele de servicii ºi segmentul TV”
n Vodafone retrage bani din Grecia în “fiecare searã”
n Veniturile din servicii ale Vodafone România au

scãzut uºor în primele nouã luni
n Manele pe frecvenþele BBC România
n Mall-ul Ploieºti Shopping City, care va fi deschis în

noiembrie, este închiriat în proporþie de 50%

5 948491 340012 53640

SUMAR

Banca Angliei
menþine dobânda
ºi autorizeazã
noi achiziþii de
obligaþiuni

Banca Angliei a menþinut, ieri,
dobânda de politicã monetarã la ni-
velul minim record de 0,5% ºi a au-
torizat noi achiziþii de obligaþiuni în
valoare de 50 de miliarde de lire ster-
line, urmãrind astfel sã injecteaze li-
chiditãþi în piaþã. Programul de achi-
ziþii de obligaþiuni creºte, astfel, la
325 miliarde de lire sterline.

Decizia bãncii de a suplimenta
programul de achiziþii a fost antici-
patã de analiºti.

ªomajul din Grecia,
la nivel record

ªomajul din Grecia a crescut la un
nou nivel record, de 20,9%, în no-
iembrie 2011, ca urmare a mãsurilor
de austeritate ºi a recesiunii în care se
aflã þara, anunþã Biroul de Statisticã
de la Atena.

Numãrul ºomerilor eleni a ajuns la
1,02 milioane în noiembrie 2011, cu
48,7% mai mult faþã de aceeaºi lunã
a lui 2010 ºi cu 14% mai mult com-
parativ cu octombrie 2011.

Standard & Poor’s:
Datoria Greciei nu este
sustenabilã nici dacã
va fi redusã cu 70%

Grecia nu va atinge un nivel suste-
nabil al datoriei nici în situaþia în
care creditorii privaþi îºi vor reduce
cu 70% deþinerile în titluri de stat
elene, estimeazã agenþia de evaluare
Standard & Poor’s.

P o t r i v i t
specialiºtilor
Standard &
Poor’s, deþi-
nãtorii priva-
þi de obliga-
þiuni elene
au o parte re-

dusã în datoria Greciei, cea mai mare
cotã având-o Banca Centralã Euro-
peanã ºi alte instituþii oficiale.

BCE a cumpãrat
obligaþiuni de
219 miliarde euro de
la þãrile îndatorate

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a cumpãrat obligaþiuni de 219 mi-
liarde euro de la naþiunile puternic
îndatorate din zona euro, din luna
mai 2010 pânã în prezent. Potrivit
estimãrilor Barclays Capital ºi UBS
AG, între 36 ºi 55 de miliarde de
euro au fost investiþi de BCE în titluri
elene.

Irlanda va profita de
o înþelegere între
Grecia ºi BCE

Irlanda va încerca sã profite de
orice “aranjament” prin care Grecia
se va înþelege cu Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE) în privinþa restructu-
rãrii datoriei elene, considerã minis-
trul irlandez al Finanþelor, Michael
Noonan.

“Se pare cã va fi o înþelegere între
Grecia ºi BCE”, a spus Noonan, la
postul de televiziune irlandez Today
FM, adãugând: “Dacã se va
întâmpla aºa, vom urmãri foarte
atent situaþia ºi vom încerca sã ne fo-
losim de acest lucru”. (V.R.)
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MARIO DRAGHI, PREªEDINTELE BCE,
DESPRE ZONA EURO:

Perspectivele economice
sunt, în continuare,
extrem de incerte
l BCE menþine dobânda la 1% l Euribor, în cea
mai lungã perioadã de scãdere din ultimii doi ani
ºi jumãtate

Perspectivele economice ale zo-
nei euro sunt, în continuare, extrem
de incerte, a declarat, ieri, preºedin-
tele Bãncii Centrale Europene
(BCE), subliniind cã riscul de scãde-
re se menþine în contextul crizei da-
toriilor suverane. Totuºi, oficialul
BCE a menþionat
cã existã unele
semne de stabili-
zare a economiei zonei euro.

“Indicatorii disponibili confirmã
unele semne preliminare de stabili-
zare, la un nivel redus, a activitãþii
economice”, a afirmat Mario Dra-
ghi, dupã ºedinþa consiliului guver-
natorilor privind dobânda cheie. În
opinia sa, economia uniunii moneta-

re se va redresa gradual pe parcursul
lui 2012.

BCE a decis, ieri, sã menþinã
dobânda de politicã monetarã la ni-
velul minim record de 1%, aºa cum
anticipau analiºtii.

Menþionãm cã dobânda Euribor pe
termen de trei
luni, principalul
indicator al ope-

raþiunilor de creditare pe piaþa inter-
bancarã din Europa, a scãzut ieri pen-
tru a 36-a zi consecutiv, înregistrând
astfel cea mai lungã perioadã de de-
clin din ultimii doi ani ºi jumãtate.

ALINA VASIESCU
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DIN PUNCT DE VEDERE MACROECONOMIC

Jeffrey Franks: România
este într-o formã excelentã

Reporter: Consideraþi cã posibile
alegeri anticipate pot sã afecteze ca-
lendarul de implementare a mãsuri-
lor de reformã de cãtre Guvern?

Jeffrey Franks: Nu mã aºtept la
schimbãri radicale. Pot sã aparã, însã,
modificãri ale termenelor de im-
plementare, pentru cã alegerile pot sã
amâne aceste termene. Nu este, însã, o
chestiune semnificativã, deoarece în
þãrile democratice au loc alegeri ºi tre-
buie sã avem în vedere acest aspect.

Reporter: Cum apreciaþi progre-
sul fãcut de cãtre þara noastrã de la vi-
zita precedentã pe care aþi efectuat-o?

Jeffrey Franks: În privinþa politi-
cilor fiscale ºi monetare, þara este
într-o formã excelentã. Þintele au fost
atinse, inflaþia este scãzutã, iar buge-
tul pentru acest an pare sã fie pe dru-
mul cel bun. Creºterea economicã a
fost peste aºteptãri anul trecut, iar
pentru acest an va fi scãzutã, dar ur-
meazã sã se situeze peste media euro-
peanã. Deci, în zona macroeconomi-
cã, avem parte de veºti foarte bune.

În privinþa aspectelor structurale,

în schimb, veºtile sunt mixte. În une-
le domenii s-au realizat progrese, în
timp ce în altele, reforma stagneazã
ºi trebuie împinsã cu mai mult entu-
ziasm.

Reporter: Care sunt domeniile
unde reforma întârzie?

ALEXANDRU SÂRBU
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INTERNATIONAL

D
in punct de vedere macroeconomic, þara noastrã
este într-o formã excelentã, este de pãrere Jeffrey
Franks, ºeful misiunii Fondului Monetar Internaþio-

nal (FMI) în þara noastrã. În schimb, în privinþa reforme-
lor structurale, lucrurile nu stau la fel de bine, fiind nevo-
ie sã împingem reformele cu mai mult entuziasm, ne-a
declarat domnia sa în cadrul unui interviu.
Jeffrey Franks se aºteaptã la o creºtere economicã de
1,5-2%, peste media europeanã, pentru economia þãrii
noastre, care are în vedere o recesiune în zona euro.

Profesionalizarea conducerii companiilor de stat urmã-
reºte sã elimine influenþa politicului asupra acestora,
fãcând irelevante schimbãrile care se petrec la nivel gu-
vernamental, potrivit domniei sale.
Arieratele au fost reduse substanþial la nivelul autoritãþi-
lor centrale ºi moderat la nivelul celor locale, însã rãmân
foarte mari în cadrul companiilor de stat, ne-a declarat
ºeful misiunii FMI în România. Eliminarea lor se poate
face în mai multe moduri, fiecare influenþând veniturile
din vânzarea de participaþii la aceste companii.

Noul Consiliu al Bursei
s-a întrunit pentru prima oarã

Consiliul Bursei s-a întrunit,
ieri, pentru prima datã dupã
ce a fost învestit.

ªedinþa se anunþa una de duratã,
pe ordinea de zi figurând subiecte
precum strategia pe termen lung a
BVB ºi cum poate susþine bursa pro-
cesul de privatizare a companiilor de
stat.

Reprezentanþii BVB au declarat,
în numeroase rânduri, cã sunt în fa-
voarea procesului de privatizare prin
listare, iniþiat de stat, recunoscând
beneficiile pe care le pot aduce aces-
te vânzãri bursei.

Prin acordul încheiat cu Fondul
Monetar Internaþional, statul ºi-a
luat angajamentul cã, pânã la finalul

acestui an, va scoate la vânzare pa-
chete de 10-15% din titlurile compa-
niilor la care este acþionar majoritar.

De asemenea, legea nr. 302/2011
care prevede obligaþia companiilor
controlate de statul român care fac
parte din portofoliul Fondului Pro-
prietatea (FP) sã iniþieze procedurile
de listare pânã la data de 31 decem-
brie 2012.

Prima ofertã programatã este a
companiei “Transelectrica”, deja lis-
tatã, care urmeazã sã înceapã pe 29
februarie ºi sã se întindã pânã în pri-
ma jumãtate a lunii martie.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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DIPLOMAÞII STRÃINI ÎL FELICITÃ PE
MIHAI RÃZVAN UNGUREANU

Martin Harris: Ungureanu,
primul premier al României
absolvent de Oxford

Ambasadorul britanic la Bu-
cureºti, Martin Harris, a re-
marcat ieri, într-o postare

pe blogul sãu, cã Mihai Rãzvan
Ungureanu a devenit primul pre-
mier al României absolvent al Uni-
versitãþii Oxford, “alma mater al
premierilor ºi preºedinþilor din toatã
lumea”. “Universitãþile Oxford ºi
Cambridge au o tradiþie îndelungatã
în ceea ce priveºte educarea premie-
rilor britanici. William Gladstone,

Margaret Thatcher, Tony Blair - cu
toþii au studiat la Oxford. De fapt,
de la primul premier - Robert Wal-
pole - ºi pânã la ultimul - David
Cameron -, 41 dintre cei 55 de pre-
mieri britanici au studiat la Oxford
sau la Cambridge”, scrie Harris pe
blogul ambasadei. (M.I.)

(continuare în pagina 11)

Citiþi, în pagina 3, informaþii despre
învestirea noului Cabinet.

ÎN DOUÃ ZILE

Plus de 5,88% pentru
cotaþia “Petrom”
Acþiunile “Petrom”(simbol

SNP) au luat un avans de
5,88%, în ultimele douã

ºedinþe de tranzacþionare, pe fon-
dul unor creºteri de
peste 1% pe zi pen-
tru indicele BET, al
celor mai lichide
zece acþiuni. La fi-
nalul zilei de ieri,
t i t lu r i l e SNP au
a j u n s l a 0 , 3 6
lei/unitate.

Chiar dacã avan-
sul SNP a fost peste
media bursei, unii
brokeri pun evoluþia
pozitivã pe seama
contextului favora-
bil din piaþã, în timp ce alþii explicã
aprecierea prin aºteptãrile mari lega-
te de dividendele pentru anul trecut
sau prin previziunile de creºtere a
preþului petrolului.

Miercuri, ziarul “BURSA” a
publicat un interviu cu Mihai
Macsim, directorul general al Ca-
merei de Comerþ Româno-Ruse,

care a afirmat cã ruºii sunt intere-
saþi de preluarea activelor deþinu-
te de OMV în România, ceea ce
nu a fost confirmat de o a doua
sursã.

Marcel Murgoci, “Estinvest”:
Zvonurile legate de posibila
preluare a OMV de ruºi
influenþeazã cotaþiile

Marcel Murgoci,
director operaþiuni
“Estinvest” Focºani,
este de pãrere cã la
baza aprecierii SNP
stau zvonurile apãru-
te în presã, legate de
un posibil interes al
unei companii ruseºti
pentru preluarea pa-
chetului majoritar
deþinut de OMV.
Domnia sa a adãugat:
“În plus, tendinþa ge-

neralã pozitivã a pieþei a contribuit ºi
ea la aprecierea cotaþiilor Petrom”.
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