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Bursa sperã ca noul guvern
sã continue privatizãrile
Continuarea procesului de

privatizare a companiilor de
stat prin bursã constituie

singura opþiune a noului guvern, au
declarat mai mulþi specialiºti din
piaþa de capital.

Aceºtia sunt de pãrere cã, odatã
instalat, noul guvern ar trebui sã dez-
volte soluþii prin care sã încurajeze
investitorii.

Valerian Ionescu, BVB:
“Ne pregãteam de o relansare a
pieþei de capital, prin
privatizãrile companiilor de stat

Valerian Ionescu, membru în con-
ducerea Bursei de Valori Bucureºti ºi
ºeful departamentului de tranzacþio-
nare al BCR, sperã ca noul guvern,
prin miºcãri politice, sã aibã impact
pozitiv pe termen lung, asupra pieþei
de capital.

“Ne pregãteam de o relansare a
pieþei de capital, prin privatizãrile
companiilor de stat, sper ca statul sã
influenþeze pozitiv ºi semnificativ

acest proces”, ne-a declarat, ieri, Va-
lerian Ionescu.

Domnia sa a mai adãugat: “Piaþa
de capital are de suferit din lipsa de
emitenþi, generatã la rândul sãu de
lipsa investitorilor, fapt ce ar putea fi
îmbunãtãþit prin contribuþia guver-
nului”.

Beze, AIPC: “Dacã acest
guvern nu se va apuca de
treabã, atunci va rãmâne în
istorie ca al «n-ºpelea» guvern
care ne-a condamnat în
continuare la sãrãcie”

Dumitru Beze, preºedintele Aso-
ciaþiei Investitorilor pe Piaþa de Ca-
pital (AIPC), sperã ca noul guvern,
dacã va fi învestit, sã rezolve rapid ºi
eficient toate problemele restante,
pentru cã, deja, tensiunile politice au
început sã fie simþite în cursul de
schimb.

“Sperãm sã se accelereze progra-
mul de privatizãri pentru cã se ºtie cã
statul este cel mai prost administra-
tor. Sperãm ca guvernul sã înceapã
sã eficientizeze managementul
companiilor de stat, pentru cã sun-
tem foarte departe de a avea o gu-
vernanþã corporativã”, ne-a declarat
domnul Beze.

ALEXANDRU CIOBANU

(continuare în pagina 3)
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ANALIªTII:

Florin Georgescu - garanþia
fermã a echilibrului
macro-economic
l Blãnculescu: Un cocktail ideologic la guvernare
poate da un sentiment pozitiv mediului de afaceri

Guvernul propus de premie-
rul desemnat Victor Ponta
dã un sentiment pozitiv me-

diului de afaceri, dupã cum ne-a de-
clarat analistul Ionel Blãnculescu:
“Acum se schimbã o formaþiune de
aºa-zisã dreapta cu un cocktail ideo-
logic, iar dacã totul se va
întâmpla în deplinã înþe-
legere, mediul de afaceri
se poate aºtepta la stabi-
litate ºi predictibilitate economicã,
fiscalã ºi de reglementare”.

Centrul de greutate al acestui gu-
vern este prim-viceguvernatorul
Florin Georgescu, propus pentru
funcþiile de prim-vicepremier ºi mi-
nistru al finanþelor publice. În opi-
nia domnului Blãnculescu, oficialul
BNR se bucurã de toatã încrederea

întreprinzãtorilor, în ceea ce pri-
veºte stabilitatea macro-economi-
cã: “Existã diferenþe mari între noul
guvern ºi guvernele din ultimii trei
ani, din punctul de vedere al profe-
sionalismului ºi experienþei princi-
palilor miniºtri. Pentru mediul de

afaceri, Florin Georges-
cu reprezintã garanþia
fermã a echilibrului ma-
cro-economic. Dacã ci-

neva îºi închipuie cã acest ministru
se va aventura pe un teritoriu al in-
stabilitãþii fiscale se înºalã. Va ga-
ranta faptul cã nu vor fi alunecãri
sau devieri de la un echilibru ma-
cro-economic inteligent”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Euro a trecut
de nivelul de 4,4 lei

l Isãrescu: Deprecierea leului este o reacþie la evoluþiile politice
l Cristian Cochinþu: Nivelul de 4,5 lei/euro pare iminent, iar o revenire
spre 4,32-4,35 ar fi doar temporarã

E
uro a atins, ieri, un nou ma-
xim istoric pentru a doua
oarã în aceastã sãptãmânã,
Banca Naþionalã a Româ-

niei (BNR) anunþând un curs oficial
de 4,4168 lei/euro. Referinþa de ieri a
fost cu 1,98 bani mai mare faþã de cea
de luni, când moneda euro a înscris
un nou record, fiind cotatã de Banca
Centralã la 4,3970 lei/euro.

Valoarea maximã la care a ajuns,
ieri, euro pe piaþa interbancarã a fost

4,43 lei, ne-audeclarat sursedinpiaþã.
Sursele citate ne-au spus: “În cursul

dimineþii euro a deschis la
4,4255-4,4275, iar dupã-amiazã a
ajuns la 4,43. În jurul orei 17:00, opera-
þiunile se realizau la 4,4190-4,4210”.

Volumele de tranzacþionare de ieri
nu au fost mari, dar a existat interes
din partea investitorilor strãini pen-
tru moneda europeanã, potrivit sur-
selor menþionate, care au adãugat:
“S-a speculat un moment de instabi-

litate. Dupã o perioadã calmã, asis-
tãm zilele acestea la deprecieri con-
secutive, în contextul în care ºi
dobânzile pe piaþa interbancarã sunt,
în general, mici”.

Dealerii susþin cã deprecierea mo-
nedei naþionale a fost temperatã de
intervenþiile BNR, care a realizat
vânzãri de euro indirecte.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 2)

ÎN URMA EVOLUÞIILOR POLITICE
DIN ULTIMELE ZILE,

BNR a menþinut dobânda de
politicã monetarã la 5,25%/an

Consiliul de Administraþie al
Bãncii Naþionale a României
(BNR) a decis sã menþinã

rata dobânzii de politicã monetarã la
nivelul de 5,25% pe an, se aratã
într-un comunicat al Bãncii Centrale.
Decizia vine dupã ce, pe parcursul a
patru ºedinþe consecutive, CA al
BNR a redus rata dobânzii cu câte
0,25 puncte procentuale. Mãsura a
fost anticipatã de cãtre analiºti dupã
cãderea Guvernului condus de cãtre
Mihai Rãzvan Ungureanu, sãptãmâ-
na trecutã. Iniþial, analiºtii înclinau
cãtre o nouã reducere. Vlad Musca-
lu, economist în cadrul “ING Bank”,
precizase cã modificarea în jos a ratei
dobânzii nu fusese luatã în calcul în
scenariul de bazã al grupului finan-
ciar, în condiþiile în care urmãtoarea
ºedinþã a CA al BNR dedicatã politi-
cii monetare urmeazã sã aibã loc pe
data de 27 iunie, între data la care
sunt programate alegerile locale, res-
pectiv 10 iunie, ºi luna în care urmea-
zã sã aibã loc alegerile parlamentare,
respectiv noiembrie.

Mugur Isãrescu, guvernatorul
BNR, a explicat cã, deºi, din punctul
de vedere al evoluþiei inflaþiei, care
urmeazã sã se menþinã în intervalul
þintit de cãtre Banca Centralã, ar mai
fi existat loc pentru reducerea ratei
dobânzii de politicã monetarã, deci-
zia de întreruperea ciclului de redu-
ceri a fost determinatã de evoluþiile
politice ºi electorale interne, peste
care s-a suprapus contextul european
nefavorabil, inclusiv cel privitor la
restructurarea sectorului bancar.

Banca Centralã a mai decis ºi

menþinerea nivelurilor actuale ale ra-
telor rezervelor minime obligatorii
la pasivele instituþiilor de credit, în
lei ºi valutã, se mai aratã în comuni-
cat. De asemenea, CAal BNR a ana-
lizat ºi aprobat Raportul trimestrial
asupra inflaþiei, care urmeazã sã fie
prezentat public pe data de 8 mai,
potrivit comunicatului.

Rata anualã a inflaþiei a coborât la
nivelul de 2,4% în luna martie, de la
2,6% în luna precedentã ºi 3,14% în
ultima lunã a anului trecut, informea-
zã BNR. O tendinþã similarã a înre-
gistrat ºi rata anualã a inflaþiei de
bazã CORE2 ajustat, calculatã prin
prin eliminarea din indicele preþuri-
lor de consum a preþurilor adminis-
trate, a celor volatile ºi a preþurilor
tutunului ºi bãuturilor alcoolice, care
a ajuns la 2,03% în martie, de la
2,37% în decembrie 2011.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

Standard & Poor’s a
crescut ratingul Greciei

Agenþia de evaluare Standard &
Poor’s (S&P) a ridicat ratingul Gre-
ciei la “CCC”, de la “SD” (selective
default – faliment selectiv), dupã ce
guvernul de la Atena a finalizat re-
structurarea datoriilor prin pre-
schimbarea obligaþiunilor deþinute
de creditorii privaþi.

“Deºi restructurarea a atenuat pre-
siunile de finanþare pe termen scurt,
gradul de îndatorare al Greciei rãm-
âne ridicat”, conform S&P.

Rata ºomajului din zona
euro atinge recordul
ultimilor 15 ani

Rata ºomajului din zona euro a
atins, în luna martie, nivelul record
al ultimilor 15 ani, ca urmare a mã-
surilor de austeritate din regiune.
Rata ºomajului a ajuns la 10,9% în
martie, de la 10,8% în luna februarie,
potrivit anunþului fãcut, ieri, de Ofi-
ciul European de Statisticã.

(Citiþi articolul integral în pag.16)

Ungaria ar putea încheia
acordul cu FMI în toamnã

Negocierile dintre Ungaria ºi
Fondul Monetar Internaþional
(FMI) pe marginea unui împru-

mut ar putea con-
duce la un acord în
aceastã toamnã, a
declarat minis-
trul ungar res-
ponsabil cu ne-
gocier i le , Ta-
mas Fellegi, ci-
tat de cotidianul

Világgazdaság.
“Cred cã toamna aceasta este un

termen realist”, a spus Fellegi, adã-
ugând cã Ungaria vrea sã obþinã un
pachet financiar preventiv de 15-20
miliarde euro.

Francois Hollande:
BCE ar trebui sã împrumute
þãrile îndatorate

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ar trebui sã ajute într-un mod mai ac-
tiv þãrile cu probleme financiare din
zona euro, acordându-le împrumu-
turi prin Mecanismul European de
Stabilitate (ESM), nu sã le sprijine
prin intermediul bãncilor comercia-
le, a declarat candidatul socialist la
preºedinþia Franþei, Francois Hol-
lande.

Acesta a menþionat cã BCE a ales
sã susþinã statele îndatorate prin in-
termediul bãncilor, nu prin credite
directe cãtre guverne.

Scade preþul aurului

Cotaþia aurului a scãzut ieri, pe
piaþa americanã, pentru a treia zi la
rând, pe fondul speculaþiilor potri-

vit cãrora avan-
sul economic va
reduce nevoia
de mãsuri de sti-
mulare acordate
de banca centra-
lã (Federal Re-
serve).

Preþul aurului
cu livrare în iunie a coborât cu 0,7%
la ora 09:58, la Comex New York,
ajungând la 1.650,40 dolari uncia.

La data de 1 mai, cotaþia metalului
preþios a urcat pânã la 1.672,30 dolari/
uncie, cel mai ridicat nivel din 13
aprilie pânã în prezent.
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MIC.RO datoreazã bãncilor peste
226 milioane de lei

Tabelul preliminar al creanþe-
lor MIC.RO Retail SRL in-
dicã faptul cã societatea con-

trolatã de Dinu Patriciu datoreazã
bãncilor peste 226 milioane de lei.
Cea mai mare datorie a companiei
cãtre o instituþie financiarã este de
83,7 milioane lei (Unicredit Þiriac
Bank). În topul creditorilor urmeazã
BCR cu 76,5 milioane de lei, Raif-
feisen Bank cu 44,2 milioane de lei
ºi BRD cu 22,5 milioane de lei.

Potrivit datelor publicate în Bule-
tinul Procedurilor de Insolvenþã,
MIC.RO mai datoreazã 31 milioane
lei cãtre Unicredit Leasing Corpora-
tion, 20,9 milioane de lei cãtre Raif-
feisen Leasing ºi 19,6 milioane de lei

cãtre Minimax Discount.
Creanþele acceptate în tabelul pre-

liminar totalizeazã 811,5 milioane
de lei (circa 185 milioane de euro),
din care 288 milioane de lei repre-
zintã datoria cãtre Mercadia Holland

(acþionarul majoritar).
Printre firmele care au de recupe-

rat sume importante de bani de la
MIC.RO se numãrã Enel Energie
Muntenia (4,2 milioane de lei), Elec-
trica Furnizare (2,6 milioane de lei),
East Europe Media Distribution (6,6
milioane de lei), Total Soft (6 milioa-
ne de lei) ºi RKB Karosseriewerk
(54 milioane de lei).

Creanþele salariale totalizeazã 9,5
milioane de euro.

MIC.RO Retail a intrat în insol-
venþã în februarie 2012, la cererea
sa. RVA Insolvency a fost desemnat
lichidator judiciar.

ANA ZIDARU

AFACERI

Trei zile de declin pentru euro,
faþã de dolar
l Analiºtii aºteaptã menþinerea dobânzii BCE

Moneda unicã europeanã s-a
depreciat ieri, pe pieþele
externe, pentru a treia zi

consecutiv în raport cu dolarul, pe
fondul informaþiei privind declinul
industriei prelucrãtoare din Europa ºi
al celei privind creºterea ºomajului în
zona euro. Investitorii se tem cã înce-
tinirea economiei va adânci criza da-
toriilor din uniunea monetarã.

Euro a scãzut cu 0,6% la ora
10.22, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,3151 dolari.

Deteriorarea situaþiei economiei
zonei euro îi va determina pe investi-
tori sã-ºi concentreze atenþia pe reu-
niunea de astãzi a consiliului guver-

natorilor Bãncii Centrale Europene
(BCE). Analiºtii aºteaptã ca BCE sã
menþinã dobânda de politicã mone-
tarã la recordul minim de 1%.
Dobânda BCE s-a mai aflat la nive-
lul de 1% în perioada mai 2009 -
aprilie 2011, dupã care a fost majora-
tã de douã ori anul trecut, în aprilie -
la 1,25%, ºi în iulie - la 1,5%.

Dupã ce în fruntea instituþiei a ve-
nit italianul Mario Draghi,BCE a de-
cis de douã ori reducerea dobânzii
cheie: la 1,25% în noiembrie 2011,
respectiv la 1% în decembrie.

ALINA VASIESCU
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Mugur Isãrescu,
guvernatorul BNR


