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PRESA ELENÃ:

Mari bãnci elene se vor
confrunta cu naþionalizarea
l Surse: Naþionalizarea bãncilor greceºti nu va
avea implicaþii asupra bãncilor locale

O posibilã naþionalizare a bãn-
cilor greceºti nu va avea ni-
ciun efect asupra bãncilor din

sistemul nostru bancar, ne-au declarat
surse bancare. Principalele douã parti-
de din Grecia, credi-
torii internaþionali ai
þãrii – Fondul Mo-
netar Internaþional (FMI), Uniunea
Europeanã (UE) ºi Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE), precum ºi bancherii de
top ai Greciei doresc ca primele patru
bãnci elene sã fie recapitalizate cu fon-
duri publice ºi private pentru a mini-
maliza influenþa statului în modul în
care ele sunt conduse, se aratã într-o
analizã a publicaþiei Kathimerini.

Pierderile semnificative înregis-
trate anul trecut, din cauza imple-
mentãrii schimbului de obligaþiuni ºi
a impactului recesiunii, care a dus la
deteriorarea calitãþii activelor, suge-

reazã cã cel puþin trei din cele mai
mari bãnci elene se vor confrunta
probabil cu naþionalizarea în urmã-
toarele luni, aratã ziarul elen.

Acele bãnci care au management
privat ºi care urmeazã sã fie naþiona-
lizate se vor afla în proprietatea sta-
tului pentru o perioadã de timp, dar
nu vor fi implicaþii directe la noi,
ne-au declarat surse bancare. În plus,
instituþiile de credit locale funcþio-
neazã dupã reguli româneºti ºi chiar
sunt în exces, în ceea priveºte capita-
lizarea, potrivit surselor menþionate.

Aspectele din prezent au fost luate
în calcul atunci când s-a elaborat
schema de sprijin financiar pentru
Grecia, au adãugat surse bancare.

ALEXANDRU SÂRBU
ELENA VOINEA
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NEÎNÞELEGERI PRIVIND BUGETUL

Guvernul olandez a demisionat
l Euro se depreciazã

Guvernul Olandei, condus de
premierul Mark Rutte, a de-
misionat ieri, ca urmare a

neînþelegerilor privind reducerea
cheltuielilor bugetare ale þãrii, con-
form normelor europene, anunþã
serviciul de informaþii din cadrul
Executivului de la Haga.

Dupã ºedinþa de ieri a
Cabinetului olandez,
Rutte s-a întâlnit cu Re-
gina Beatrix a Olandei,
care i-a acceptat demi-
sia din funcþie, dupã ce
i-a fost prezentatã si-
tuaþia.

Rutte are programat
pentru astãzi un dis-
curs în faþa Parlamentului, pe mar-
ginea tãierii cheltuielilor bugetare,
respectiv a calendarului noilor ale-
geri.

Amintim cã discuþiile oficialilor
din Olanda privind mãsurile de redu-
cere a deficitului bugetar au eºuat
sâmbãtã, dupã ºapte sãptãmâni de

negocieri, ceea ce ridicã semne de
întrebare în privinþa angajamentelor
viitoare ale þãrii.

Negocierile dintre partidul liberal
al lui Rutte, creºtin-democraþii din
CDA ºi PVV, partidul de extremã
dreapta condus de Geert Wilders, ar
fi trebuit sã permitã realizarea unor

economii în valoare de
16 miliarde euro în bu-
getul pe 2013, în vede-
rea respectãrii normelor
europene privind defici-
tul public. Wilders nu a
fost de acord cu mãsuri-
le, considerând cã aces-
tea ar fi generat o scãde-
re semnificativã a pute-

rii de cumpãrare a olandezilor.
În plus, Geert Wilders nu a fost de

acord cu reducerea pensiilor de stat,
respectiv creºterea vârstei de pensio-
nare la 66 de ani, de la 65 de ani.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 15)

Miºu Negriþoiu: Recapitalizarea
este, probabil, prioritatea
bãncilor în acest an

Interviu cu dl. Miºu Negriþoiu, director general ING Bank

Reporter: Care
sunt aºteptãrile
dumneavoastrã în
acest an privind eco-
nomia naþionalã?
Care ar fi lucrurile
pozitive ºi cele nega-
tive pe care le-aþi
puncta?

Miºu Negriþoiu:
În anul 2012 va fi o
uºoarã creºtere, dar
la limita de eroare,
probabil plus 1%.
Este bine cã nu este
scãdere, deºi se vor-
beºte de revenirea
recesiunii, care este mai mult statisti-
cã decât realã. Probabil cã economia
se va menþine la acelaºi nivel cu
câteva îmbunãtãþiri: scãderea infla-
þiei, care se aflã la un nivel record, re-
prezintã un lucru bun pentru cã sus-
þine consumul privat, iar deficitul

bugetar este finanþat atât de pe plan
intern, cât ºi de pe plan internaþional,
aproape 50% din nevoile de finanþa-
re fiind asigurate. Mai problematic
este cum vor fi folosiþi aceºti bani ºi
cum va fi administratã datoria publi-
cã într-un an electoral, pentru cã de

fapt aspectele nega-
tive pot sã vinã din
anul electoral care ar
putea sã marcheze
niºte devieri de la
politicile neutre, sã-
nãtoase. Probabil
factorul negativ, în
prezent, este nivelul
investiþiilor strãine
directe. Ar mai fi ma-
jorarea salariilor, dar
aceasta poate fi ºi cu
bune ºi cu rele. Am
vãzut cã veniturile au
crescut ºi poate cã
majorarea salariilor

la bugetari are impact asupra consu-
mului, dar evident cã poate sã dete-
rioreze echilibrele macroeconomice
fragile care nu sunt încã consolidate.

ELENA VOINEA
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Doi bancheri în
conducerea Casei Române
de Compensaþie Sibiu

Doi bancheri au fost aleºi în
conducerea Casei Române
de Compensaþie Sibiu, de

acþionarii reuniþi în adunarea gene-
ralã de ieri.

Cristian Ionescu, CEO Coface
România, ºi Ciprian Pãltineanu,
UniCredit România, i-au înclocuit în
consiliul de administraþie pe directo-
rul SSIF Broker, Grigore Chiº, ºi pe
Adriana Viºan, de la SIF2 Moldova.

Anca Bunea, WBS România, ºi-a
pãstrat postul de preºedinte al CRC,
iar Monica Ploscaru, de la Delta Va-
lori Mobiliare, ºi Ovidiu Sergiu Pop,
de la Intervam, au rãmas în CA.

CEO-ul Coface, Cristian Ionescu,
ne-a declarat cã a intrat în conduce-
rea CRC cu gândul de a-i revitaliza
activitatea ºi de a contribui, împreu-
nã cu ceilalþi administratori, la dez-
voltarea Bursei din Sibiu, de care
CRC este legatã: “Dorim sã întãrim
ºi sã dezvoltãm Bursa din Sibiu, în
paralel cu Bursa de Valori Bucureºti.
În acest sens, avem câteva idei foarte
bune, pe care nu le pot dezvãlui
încã”.

Cristian Ionescu ne-a precizat cã
este investitor pe piaþa de capital, în
nume personal.

Cristian Sima, preºedintele Sibex,
s-a declarat încântat de noua compo-
nenþã a consiliului de administraþie
al CRC: “Cred cã este un nou consi-
liu foarte performant, constituit din
oameni cu CV-uri impresionante.
Suntem încântaþi sã avem în condu-
cere doi bancheri. Vrem sã atragem
bãncile în CRC ºi în dezvoltarea
pieþei de capital de la Sibiu”.

Domnia sa a adãugat cã bãncile
pot contribui la emiterea de produse
structurale, la mãrirea lichiditãþii
puse la dispoziþie de CRC ºi mai ales
prin profesionalismul ºi experienþa
pe care le au.

CRC se ocupã cu gestionarea ris-
cului participanþilor, activitatea sa
având reguli proprii, potrivit infor-
maþiilor de pe site-ul propriu. Casa
Românã de Compensaþie este con-
stituitã ca societate pe acþiuni din au-
gust 1998, având un capital social de
10.813.500 lei, împãrþit în acþiuni a
câte 1 leu fiecare, deþinute de 72 de
acþionari.

ADINA ARDELEANU
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Spania, în recesiune

Spania a intrat în recesiune tehni-
cã, economia þãrii scãzând cu 0,4%
în primul trimestru din 2012, compa-
rativ cu ultimele trei luni din 2011,
când a înregistrat un declin de 0,3%,
conform anunþului bãncii centrale de
la Madrid.

În ritm anual, PIB-ul Spaniei a
scãzut cu 0,5% în perioada ianuarie
– martie 2012, dupã o creºtere de
0,3% în ultimul trimestru din 2011.

Creºte randamentul
obligaþiunilor Franþei
ºi Olandei

Randamentul obligaþiunilor Fran-
þei ºi Olandei a urcat ieri, din cauza
temerilor cã þintele de deficit bugetar
ale celor douã þãri sunt în pericol,
dupã ce socialistul Francois Hollan-
de a câºtigat primul tur al alegerilor

din Franþa, iar
of icial i i din
Olanda au eºuat
în discuþiile pri-
vind reducerea
deficitului bu-
getar.

Randamentul
obligaþiunilor franceze a urcat cu
0,04 puncte procentuale, la 3,11%,
iar al celor olandeze cu 0,07 puncte,
la 2,39%.

Vittorio Grilli: Italia
aºteaptã o creºtere
economicã moderatã
în trimestrul trei

Italia aºteaptã o revenire pe
creºtere economicã moderatã în tri-
mestrul al treilea din acest an, ca ur-
mare a atenuãrii impactului mãsuri-
lor de austeritate, a declarat Vittorio
Grilli, secretar de stat în Ministerul
de Finanþe de la Roma.

“Faza acutã a crizei din Italia a
fost depãºitã”, a menþionat Grilli.

Deficitul bugetar al
Greciei a scãzut sub
10% din PIB

Deficitul bugetar al Greciei a co-
borât, anul trecut, la 9,1% din Produ-
sul Intern Brut, de la 10,3% din PIBîn
2010, ca urmare a mãsurilor de austeri-
tate, conform ELSTAT. Totuºi, defici-
tulestede treiorimaimaredecâtpragul
de3%dinPIBprevãzutdenormeleeu-
ropene.

Ungaria anunþã noi
mãsuri de reducere a
deficitului bugetar

Ungaria a anunþat, ieri, noi mãsuri
de reducere a deficitului bugetar, ca

sã evite pierderea
unor fonduri eu-
ropene de aproa-
pe 500 de milioa-
ne de euro. Mã-
surile incluse în
versiunea revizu-
itã a planului de

convergenþã înaintatã autoritãþilor de
la Bruxelles constau în noi taxe pe
serviciile de telecomunicaþii ºi tran-
zacþiile financiare, reduceri ale sub-
venþiilor pentru medicamente ºi ale
cheltuielilor ministerelor. Mãsurile ar
putea genera venituri echivalente cu
2,3% din PIB-ul Ungariei în 2013.

V.R.

Anul acesta va fi anul recapitalizãrii bãncilor europene pre-
zente în þara noastrã, ne-a declarat domnul Miºu Negriþoiu,
directorul general al ING Bank, într-un interviu.
Domnia sa este de pãrere cã, în urmãtorii doi, trei ani, instituþii-
le de credit se vor consolida ºi îºi vor curãþa portofoliile, dupã
care am putea sã asistãm la posibile achiziþii, însã nu unele
“spectaculoase”.
În privinþa nivelului
de intermediere ban-
carã, þara noastrã
este sub bancariza-
tã, dar dacã discu-
tãm despre cine poa-

te sã asigure nivelul de bancarizare, atunci nu este nevoie de
40 sau 50 de jucãtori, ne-a precizat domnul Miºu Negriþoiu.
Creditele neperformante rãmân o problemã pentru piaþa
bancarã, dar se vor menþine, anul acesta, la un nivel stabil, a
adãugat directorul general al ING Bank.
În privinþa impactului pe care îl va avea Acordul Basel III

asupra sistemului
nostru bancar, dom-
nia sa ne-a spus cã
normele acordului
reduc numãrul ope-
ratorilor ºi cresc cos-
turile.

n ERNST&YOUNG: Interesul
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Cristian Ionescu, Coface:

Dorim sã contribuim la

dezvoltarea Bursei din Sibiu.

Olanda trebuie
sã prezinte
Bruxelles-ului
bugetul pe 2013
pânã la data de
30 aprilie.

BANCI

CEO LA BURSÃ

Lista scurtã, în
douã sãptãmâni

Lista scurtã cu numele care
vor intra în concursul pentru
funcþia de director general

al Bursei de Valori Bucureºti, ar
putea ajunge pe masa conducerii
BVB în circa douã sãptãmâni, po-
trivit unor surse din piaþa de capi-
tal, care au dorit sã îºi pãstreze ano-
nimatul.

Sursele au precizat cã firma de re-
crutare (n.r. Leadership Develop-
ment Solutions) cautã posibili exe-
cutivi pe ºase pieþe internaþionale.
Chiar dacã Consiliul Bursei va primi
câteva nume, procesul de recrutare
va continua ºi lista ar putea fi adãugi-
tã ulterior, ne-au mai spus sursele ci-
tate.

Conducerea Bursei aºteaptã selec-
þia directorului general pentru a pu-
tea stabili, împreunã cu acesta, þinte-
le cantitative ale strategiei pânã în
2015, adoptatã la începutul anului.

MARIA PELTAN
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