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Euro se apreciazã

Moneda unicã europeanã a cres-
cut ieri, apropiindu-se de cursul ma-
xim al ultimelor douã luni în raport
cu dolarul, dupã ce premierul elen
Lucas Papademos a obþinut aproba-
rea Parlamentului pentru mãsurile de
austeritate necesare primirii celui
de-al doilea pachet de sprijin finan-
ciar. La ora 09.06, pe piaþa din New
York, euro a crescut cu 0,3%, la
1.3242 dolari. În 9 februarie, euro a
urcat la 1,3322 dolari, cel mai ridicat
curs atins dupã 12 decembrie.

Cerere în scãdere pentru
obligaþiunile italiene

Italia a vândut, ieri, obligaþiuni de
8,5 miliarde euro cu maturitatea la
un an, însã cererea din partea investi-
torilor s-a redus comparativ cu licita-
þia precedentã. Dar, este posibil ca
acest lucru sã se fi întâmplat din cau-
za unei probleme tehnice, conform
anunþului bãncii centrale.

Dobânda obligaþiunilor a fost de
2,23%, faþã de 2,735% în ianuarie.
Cererea a fost de 1,1 ori mai mare
decât oferta, în timp ce la licitaþia si-
milarã din ianuarie, depãºise de 1,5
ori oferta.

Agenþia europeanã de
rating, operaþionalã în
câteva luni

Agenþia europeanã de rating,
despre care au vorbit în repetate
rânduri diverºi responsabili ai UE,
va reprezenta o entitate privatã ºi va
fi operaþionalã în lunile urmãtoare, a
declarat fostul director al Bãncii Eu-
ropene de Investiþii, Philippe May-
stadt, într-un interviu acordat ziaru-
lui belgian La Libre Belgique, anun-
þã Agerpres. (V.R.)
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SZEKELY, BANCA MONDIALÃ:

România ar putea atrage
investiþii masive în energie

Reporter: Cum consideraþi cã
schimbarea Guvernului va influenþa
derularea acordurilor încheiate de
cãtre þara noastrã?

Istvan Szekely: Nu dorim sã co-
mentãm natura politicã a acestei de-
cizii. Aceste aspecte privesc situaþia
internã a þãrii. Noi vom lucra cu ori-
ce Guvern se aflã la conducerea þã-
rii. Consider cã programul este fo-
arte bine realizat. A identificat foar-
te bine mãsuri concrete de reformã
care sã fie implementate. Avem toa-
te speranþele cã programul va conti-
nua, deoarece este în interesul þãrii
ca acest lucru sã se întâmple. Imple-
mentarea realizatã pânã în prezent a
adus îmbunãtãþiri ale condiþiilor de
piaþã, într-un context european foar-
te dificil. Credem cã orice Guvern
va realiza importanþa continuãrii

programului, pentru cã, dacã acest
lucru este în interesul cetãþenilor,
trebuie sã fie ºi în interesul politi-
cienilor.

Reporter: Vã aºteptaþi ca, în cazul
în care în România vor avea loc ale-
geri anticipate, acest lucru sã întârzie
implementarea unor reforme?

Istvan Szekely: Am identificat
paºi de reformã care trebuie înde-
pliniþi în urmãtoarele trei luni.
Aceºtia reprezintã reforme care ar
fi trebuit sã aibã loc cu mult timp în
urmã. Repet, acest program este în
interesul þãrii. Orice formaþiune
politicã ar trebui sã se gândeascã la
faptul cã România ar putea sã aibã
parte de investiþii masive în secto-
rul energetic. Acestea sunt la

îndemâna þãr i i ,
aproape cã le puteþi
atinge. Am vorbit
cu firme din dome-
niul energiei. Au
bani, intenþioneazã
sã investeascã. Tot
ce trebuie este spo-
rirea atractivitãþii
cadrului de regle-
mentare, regimului
redevenþelor ºi ce-
lui fiscal. Iar, mai
presus de toate, este
nevoie de stabilita-
te. Odatã îndeplini-
te aceste condiþii,
vor investi masiv.
Aceste investiþii
vor crea locuri de
muncã ºi vor gene-
ra creºtere econo-
micã ºi venituri la
bugetul de stat.

În ceea ce priveºte
reforma sistemului
de sãnãtate, înþele-
gem cã este lucru
dificil. Dar cred cã

toatã lumea ºtie acum cã acest sector
trebuie reformat într-un fel sau altul.
Nu suntem aici sã spunem autoritãþi-
lor cum sã o facã. Acest lucru este la
decizia lor. Noi suntem aici pentru a
le ajuta sã decidã ce drum doresc sã
urmeze ºi sã ne asigurãm cã estimã-
rile de costuri sunt realiste. Intere-
sul nostru este ca sistemul sã func-
þioneze ºi sã fie finanþat corespun-
zãtor, pentru ca oamenii sã aibã ac-
ces la serviciile medicale care le
sunt necesare. Acesta este cel mai
important lucru. În prezent, siste-
mul de sãnãtate este în pragul colap-
sului.

ALEXANDRU SÂRBU
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Grecia, obligatã
sã convingã Europa
l Autoritãþile de la Bruxelles vor acord scris de la oficialii eleni

G
uvernul eleneste supuspre-
siunilor înprezent, în sensul
cã trebuie sã convingã lide-
rii sceptici din Europa cã nu

sevaabatede la implementareaplanului
dur de austeritate aprobat duminicã de
Parlamentul de la Atena.

Legislativul grec ºi-a dat aproba-
rea pentru noi reduceri masive de sa-

larii din sectorul public, pensii ºi lo-
curi de muncã, incluse într-un pachet
de economii de 325 de miliarde euro
(din totalul de 3,3 miliarde euro pre-
conizat pentru 2012). Aceste mãsuri
sunt necesare pentru ca Uniunea Eu-
ropeanã ºi Fondul Monetar Interna-
þional sã aprobe cel de-al doilea pa-
chet de sprijin financiar pentru Gre-
cia, în sumã de 130 miliarde euro.

Programul de austeritate a fost
adoptatde199dedeputaþi elenidincei
278prezenþi. Demenþionat cãpeste20
dintre cei 153 de deputaþi socialiºti
eleni au votat împotriva proiectului,
fiind excluºi imediat din grupul par-
lamentar al Pasok, conformdeciziei lide-
rului formaþiunii, Giorgios Papandreou.
Totodatã, 21 de deputaþi de dreapta,
dintr-un total de 83, au votat împotriva
planului, fiind de asemenea excluºi
din rândul parlamentarilor.

Programul adoptat în 12 februarie
mai conþine un nou calendar de pri-
vatizãri ºi reforme structurale, iar
pânã miercuri, oficialii greci trebuie
sã ofere detalii în privinþa tuturor
mãsurilor incluse în pachet.

Aprobarea pachetului de austeri-
tate a venit într-un moment în care pe
strãzile Atenei sunt peste 100.000 de
demonstranþi care luptã cu forþele de
ordine, protestând faþã de decizia
Parlamentului. În condiþiile date, re-
prezentanþii guvernului grec au

anunþat cã liderii politici din þarã au
termen pânã miercuri sã punã la dis-
poziþia Comisiei Europene un anga-
jament scris privind implementarea
mãsurilor de austeritate.

Economiile prevãzute în bugetul
elen pe 2012 cuprind:

* reducerea cheltuielilor publice
cu medicamentele, cu cel puþin
1,076 miliarde euro ºi reducerea ore-
lor suplimentare realizate de medici,
care sã genereze economii de cel pu-
þin 50 de milioane de euro;

* reducerea cheltuielilor militare
cu 300 milioane euro;

* desfiinþarea a aproximativ 500
de posturi de primari, adjuncþi ºi an-
gajaþi din administraþiile locale, în
vederea economisirii a 30 de milioa-
ne de euro;

* reducerea cheltuielilor guverna-
mentale centrale destinate alegerilor
cu cel puþin 270 milioane euro;

* reducerea bugetului de investiþii
publice cu 400 milioane de euro;

* reducerea pensiilor;
* diminuarea cu o medie de 10% a

salariilor speciale din sectorul buge-
tar, care nu sunt cuprinse în noua gri-
lã salarialã;

* reducerea salariului minim cu
22%;

A.V.
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GRAM AUR = 182,0262 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,5952 RON EURO = 4,3477 RON DOLAR = 3,2778 RON

Companii din domeniul energetic
sunt interesate de investiþii în
þara noastrã dar, pentru ca ace-
ste intenþii sã se materializeze,
este nevoie ca reglementãrile din
domeniu, regimul fiscal ºi cel al
redevenþelor ºi gradul de stabili-
tate al þãrii sã fie atractive pentru
potenþialii investitori, ne-a decla-
rat Istvan Szekely, Director de
Þarã responsabil pentru România
în cadrul Comisiei Europene
(CE). Domnia sa este de pãrere
cã Programul Naþional pentru
Dezvoltarea Infrastructurii
(PNDI) trebuie inclus în buget,
astfel încât sã se evite crearea
unor noi proiecte care sã nu se fi-
nalizeze.
Cele mai bune soluþii la problemele
din prezent sunt cele colective,
potrivit lui Istvan Szekely. Domnia
sa vede sistemul bancar din þara
noastrã ca fiind bine pregãtit sã
facã faþã unor eventuale ºocuri
externe.
În privinþa companiilor de stat, prio-
ritatea trebuie sã constea în eficien-
tizarea acestora, ne-a declarat Di-
rectorul de Þarã responsabil pentru
România în cadrul CE.

Afaceriºtii noºtri cred
în greci
lMoneda naþionalã a crescut faþã de euro l Bursa de Valori Bucureºti a
reacþionat pozitiv

E
xportatorii ºi oamenii de
afaceri de la noi nu cred cã
programul economic de
austeritate, aprobat, ieri, de

Parlamentul elen, care prevede mãsuri
drastice de reducere a salariilor, a
pensiilor ºi a locurilor de muncã, va
avea efecte asupra þãrii noastre.

Mihai Ionescu, secretarul general
al Asociaþiei Naþionale a Exportato-
rilor ºi Importatorilor din România
(ANEIR), ne-a declarat cã reducerea
consumului populaþiei în Grecia, ca
urmare a mãsurilor de austeritate,
înseamnã reducerea importurilor de
bunuri de consum, or România nu
este o exportatoare de bunuri de con-
sum în Grecia. Astfel, exporturile þã-
rii noastre cu Grecia nu vor fi afecta-
te de mãsurile de austeritate din sta-
tul elen, potrivit domniei sale.

Cristian Pârvan, secretar general
al Asociaþiei Oamenilor de Afaceri
din România (AOAR) nu crede cã
investiþiile vor fi afectate de mãsuri-
le de austeriate.

Domnia sa ne-a precizat: “Oame-
nii de afaceri greci se ocupã cu turis-
mul, sunt comercianþi, nu indus-
triaºi. Toatã zona Europei se aflã
într-o poziþie dificilã. Investiþiile
stau sub semnul întrebãrii, în contex-
tul aºteptãrilor privind recesiunea la

nivel european”.

Leul, în creºtere faþã de euro

Moneda naþionalã a câºtigat teren
în faþa euro, Banca Naþionalã a
României (BNR) afiºând un curs de
referinþã de 4,3477 lei, în scãdere cu
0,52 bani faþã de ºedinþa anterioarã.

Întãrirea leului vine în condiþiile
în care, pe plan, extern, moneda eu-
ropeanã a crescut, ieri, faþã de dolar
de la 1,3197 unitãþi la 1,3217 unitãþi,
pe fondul anunþãrii mãsurilor de
austeritate din Grecia.

ELENA VOINEA
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Bursa are strategie, dar nu ºi
director sã o implementeze

Noua conducere a Bursei de Valo-
ri Bucureºti ºi-a stabilit strategia
pânã în 2015, þintind sã ajungã cen-
tru financiar regional.

Lucian Anghel, preºedintele
BVB, a prezentat, ieri, cele opt
prioritãþi strategice ale bursei ºi cã-
rui membru din CA îi revine res-
ponsabilitatea îndeplinirii fiecãre-
ia dintre ele.

Întrebãriledespre þinteleconcreteale
BVB în urmãtorii ani au fost evitate cu
graþie, un rol important în stabilirea
acestora fiindu-i atribuit noului director
general, care urmeazã sã fie selectat cu
ajutorul unei firme de recrutare.

Când se aºteaptã noii administra-
tori ca BVB sã aibã un nou CEO?
“Cât de curând posibil”, spune Lu-
cian Anghel.

Domnia sa a dat asigurãri cã, între
timp, Bursa va începe sã lucreze la
îndeplinirea obiectivelor ºi nu va
aºtepta “cu gura cãscatã” venirea no-
ului executiv.

Administratorii BVB nu au dat
detalii despre profilul viitorului
CEO al Bursei.

Dan Paul, vicepreºedintele CA, a

spus: “Vã daþi seama cã nu vom þine
cont de culoarea ochilor sau a pãrului.
Noul director general trebuie sã aibã
un coeficient de inteligenþã ridicat”.

Întâlniri sãptãmânale cu
firme private

Listarea de companii noi pe Bursa
de Valori Bucureºti ºi creºterea nu-
mãrului de investitori activi re-
prezintã una dintre principalele prio-
ritãþi ale noului Consiliu BVB, potri-
vit declaraþiilor fãcute, ieri, de repre-
zentanþii instituþiei, în cadrul unei
conferinþe de presã.

Octavian Molnar va coordona ºi su-
praveghereaactivitãþii nouluidirectorge-
neral al Bursei, care urmeazã sã se
întâlneascã, în fiecare sãptãmânã, cu re-
prezentanþii a 52 de companii care ar pu-
tea fi listate. Membrii Consiliului au lãsat
sã se înþelegã cã întâlnirile cu potenþialii
emitenþi au început deja. Lucian Anghel,
preºedintele CA al Bursei, a menþio-
nat: “Nu aºteptãm un CEO, avem un
director general adjunct (n.r. Alin
Barbu)”. (CRÃIÞA SIMIONESCU)
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PLANUL DE AUSTERITATE ELEN A FOST APROBAT

Un bãrbat iese dintr-o bancã arsã din centrul Atenei. Pompierii sting clãdirile care mocnesc ºi

echipajele de curãþare mãturã molozul dupã o noapte de revolte în centrul Atenei, dupã ce

parlamentarii au aprobat noi mãsuri dure de austeritate cerute de creditorii privaþi pentru

salvarea naþiunii schilodite de datorii de la faliment.

Ce-a rãmas dintr-o bancã greceascã


