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Euro, la un nou record
l BNR a cotat, ieri, moneda europeanã la 4,4796 lei l Euro a ajuns, pe interbancar, la 4,4975 lei
l ING: Acapararea puterii de cãtre USL este destul de serioasã pentru a afecta pe termen lung cursul
l ING: Paritatea leu/euro ar putea ajunge la 4,55 lei

M
oneda europeanã a
atins, ieri, la cursul
Bãncii Naþionale a
României (BNR) un

nou maximum istoric, ajungând la
4,4796 lei/euro, cu 0,81 bani peste
cotaþia anterioarã, pe fondul tensiu-
nilor politice privind propunerea de
suspendare a preºedintelui Traian
Bãsescu. Pe piaþa interbancarã, euro
s-a apropiat de pragul psihologic de
5 lei, în a doua parte a zilei, urcând
pânã la 4,4975 lei/euro, ca urmare a
intensificãrii aversiunii la risc a in-
vestitorilor.

Cursul a încheiat ºedinþa interban-
carã în creºtere, la 4,4875 - 4,4895
lei/euro.

“Este posibil ca suspendarea
preºedintelui sã fie deja inclusã în
cotaþiile actuale, mai ales pentru cã
USL s-a miºcat foarte repede, ºi am
putea spune cã ºi-a asigurat suspen-
darea preºedintelui; totul depinde de
BNR, dacã va lãsa cursul liber sau va
interveni din nou”, potrivit unui dea-
ler citat de Mediafax.

Tensiunile politice nu au afectat, în
ultimele douã zile, costurile asigurãrii
datoriilor împotriva riscului de nepla-
tã, exprimate prin intermediul con-
tractelor credit default swaps (CDS),
acestea coborând uºor miercuri de la
400 la 390 de puncte de bazã, pentru
ca în prima orã a ºedinþei de ieri sã
creascã uºor, la 395 de puncte.

Analiºtii ING Bank afirmã, potri-

vit unei analize, cã acapararea pute-
rii de cãtre USLeste destul de serioa-
sã pentru a pune presiune o perioadã
mai lungã asupra cursului leu/euro,
banca estimând o apropiere rapidã
de cotaþia 4,55 lei/euro.

“Politica româneascã, de o agita-
þie recunoscutã, tinde sã fie ignoratã
ca zgomot de fundal, dar de aceastã
datã acapararea puterii de cãtre USL
este destul de serioasã pentru a con-
duce la o slãbiciune cu duratã mai
lungã a cursului euro/leu”, se aratã în
analiza bãncii.

Guvernul a fost, din fericire, foar-
te atent sã evite comparaþiile cu

Ungaria ºi divergenþele avute de pre-
mierul Victor Orban cu instituþiile
internaþionale, potrivit analiºtilor
ING Bank. Mai mult, þinta de deficit
bugetar pare sã fi fost atinsã în prima
jumãtate a anului, în timp ce premie-
rul Victor Ponta promite demiterea
tuturor minºtrilor care nu reuºesc sã
atingã obiectivele stabilite cu FMI.

Accelerarea paºilor cãtre suspen-
darea preºedintelui s-a transpus deja
într-o presiune de depreciere asupra
leului ºi odatã cu apropierea deciziei
propriu-zise, va depinde de BNR sã
stabilizeze moneda naþionalã, se ara-
tã în analizã.

Leul s-a depreciat, ieri ºi în raport
cu dolarul american. Banca Centralã
a afiºat o ratã oficialã de 3,5827
lei/dolar, în creºtere cu 2,85 bani faþã
de ºedinþa precedentã. Un curs de re-
ferinþã mai mare decât cel de ieri a
fost atins pe 5 iunie, atunci dolarul
fiind la 3,5918 lei.

Francul elveþian s-a apreciat, ieri,
faþã de leu, pânã la 3,7279 lei/franc, cu
0,43 bani peste cotaþia anterioarã. O
ratã oficialã mai ridicatã decât cea de
ieri a fost înregistratã la 5 septembrie
2011,cândfrancula fost la3,8133 lei.

ELENA VOINEA

Surse: Spania pregãteºte
reduceri de cheltuieli de
30 miliarde euro

Guvernul spaniol pregãteºte noi
mãsuri de reducere a cheltuielilor pu-
blice, în sumã de 30 de miliarde euro,
învedereadiminuãrii deficitului buge-
tar, conform unor surse citate de Reu-
ters. Acestea spun cã mãsurile presu-
pun reduceri ale salariilor funcþionari-
lor publici, îngheþarea pensiilor,
micºorarea indemnizaþiilor de ºomaj,
închiderea unor posturi publice de te-
leviziune ºi majorarea unor taxe.

Creºte randamentul
obligaþiunilor spaniole

Spania a vândut, ieri, obligaþiuni
de 3 miliarde euro, însã randamente-
le pentru titlurile pe zece ani au ajuns
la cel mai ridicat nivel din ultimele
ºapte luni.

Spania a plasat titlurile cu scadenþa
în 2022, în valoare de 747 milioane
de euro, la un randament mediu de
6,43%, faþã de 6,044% la emisiunea
precedentã, din iunie. Pentru bon-
durile cu scadenþa în iulie 2015, în va-
loare de 1,2 miliarde euro, randamen-
tul mediu a fost de 5,086%, faþã de
5,457% la licitaþia anterioarã. Obliga-
þiunile cu maturitatea în octombrie
2016, în valoare de un miliard de
euro, au fost plasate la un randament
de 5,536%, faþã de 5,353% în iunie.

Shirakawa: Criza datoriilor
din Europa – cel mai
mare risc pentru Japonia

Criza datoriilor din Europa rãmâ-
ne cel mai mare risc la adresa econo-
miei Japoniei ºi ar putea afecta siste-
mul financiar al þãrii, spune guverna-
torul Bãncii Japoniei, Masaaki Shi-
rakawa. (V.R.)

Bãncile din Europa
se recapitalizeazã cu iluzii

Termenul limitã pentru reca-
pitalizarea bãncilor europene
supuse, anul trecut, testului

de stres de cãtre European Banking
Authority (EBA) a fost 30 iunie
2012. Conform unui comunicat de
presã de pe site-ul EBA, rezultatele
preliminare vor fi publicate pânã la
mijlocul acestei luni, iar cele finale
în septembrie 2012.

Cum s-au descurcat bãn-
cile? Nu prea bine. Conglo-
meratul spaniol Bankia a
fost naþionalizat dupã ce a
cerut un ajutor suplimentar
de circa 19 miliarde de
euro, în condiþiile în care
estimãrile EBA, pe fondul
unui aºa-zis test de stres,
arãtau un necesar de circa 1,33 mi-
liarde de euro. Acum fosta conduce-
re, inclusiv Rodrigo Rato, fost mini-
stru de finanþe ºi fost director execu-
tiv al FMI, a fost trimisã în instanþã
pentru a se apãra în faþa acuzaþiilor
de fraudã. “Este probabil ca nume
importante din politicã ºi mediul de
afaceri sã aparã în acest caz”, dupã
cum scrie Financial Times.

Celelalte bãnci de pe lista EBA au

cãutat frenetic diferite modalitãþi de
majorare a capitalului, dar acesta este
tot mai scump ºi investitorii tot mai ti-
mizi. Iar cum necesitatea este mama
inventivitãþii, s-aucãutat altemijloace.

Bloomberg scria recent cã “bãnci-
le spaniole ºi portugheze conduc
într-un clasament al bãncilor europe-
ne care îºi rãscumpãrã propriile obli-

gaþiuni ipotecare la preþuri
cu mult sub valoarea nomi-
nalã”. Rezultatul? Creºte-
rea capitalului cu diferenþa
dintre cele douã preþuri,
precum ºi acumularea unui
stoc de garanþii eligibile
pentru operaþiunile de refi-
nanþare de la BCE. Aceste
“garanþii” mai sunt eligibi-

le doar la BCE, care tocmai a redus,
din nou, ratingurile minime ale in-
strumentelor financiare acceptate.

Iar “capitalul” obþinut pe aceastã
cale este, din pãcate, iluzoriu ºi nu îl
poate înlocui pe cel care se acumuleazã
ca urmare a creºterii fluxurilor de nu-
merar din activitatea de bazã a bãncilor
sau pe cel care vine de la acþionari.

(continuare în pagina 4)

BCE a tãiat dobânda
la minim istoric: 0,75%
l Euro a pierdut peste 1% în câteva ore, faþã de dolar
lMario Draghi: Creºterea economiei zonei euro -
afectatã de un grad sporit de incertitudine

Banca Centralã Europeanã
(BCE) a decis, ieri, sã redu-
cã dobânda de referinþã cu

0,25 puncte procentuale, la nivelul
minim istoric de 0,75%, aºa cum an-
ticipau analiºtii.

Reducerea dobânzii este prima la
care a recurs instituþia din decembrie
2011 pânã în prezent, respectiv a treia
dupã ce Mario Draghi a preluat condu-
cereaBCE, la1noiembrieanul trecut.

Decizia consiliului guvernatorilor
BCE de a reduce dobânda a fost luatã
în unanimitate, potrivit afirmaþiilor
preºedintelui instituþiei,MarioDraghi.

Tot ieri, BCE a hotãrât sã nu mai
acorde dobândã pentru depozitele
overnight, în condiþiile în care criza
datoriilor suverane ameninþã sã ducã
zona euro în recesiune. Anterior,
dobânda la depozite era de 0,25%.

O dobândã zero ar putea încuraja
bãncile sã acorde credite altor insti-
tuþii, companiilor sau gospodãriilor,
în loc sã-ºi depunã banii la BCE. În

fiecare zi, la BCE sunt constituite
depozite overnight de aproape 800
de miliarde euro.

MarioDraghia fãcut referire, ieri, la
mersul economiei celor 17 state din
uniunea monetarã, afirmând: “Creºte-
rea economiei zonei euro continuã sã
fie slabã, afectatã de un grad sporit de
incertitudine. Unele riscuri de decele-
rare care ameninþau perspectivele eco-
nomiei regiunii s-au materializat”.

Oficialul BCE a subliniat cã eco-
nomia zonei euro se va redresa trep-
tat, deºi avântul este afectat de mai
mulþi factori, în special de tensiunile
de pe unele pieþe din regiune.

Menþionãm cã decizia BCE de re-
ducere a dobânzii de referinþã ºi
afirmaþiile privind evoluþia econo-
miei au generat deprecierea mone-
dei unice faþã de dolar. Euro a avut
un curs de 1,2374 dolari la ora
10.23, pe piaþa din New York, în
scãdere cu 1,2% comparativ cu ziua
precedentã. (ALINA VASIESCU)
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Bãtãlia finalã la
SIF4 Muntenia
l Compania a anunþat patru grupuri de acþionari
concertaþi l Acþionari cu 16,88% din SIF,
prezumaþi în tabãra lui Gheorghe Iaciu, limitaþi
la 5% l Laviniu Beze: “Aceastã concertare este
aberantã ºi ilegalã”

Adunarea Generalã la SIF4
Muntenia, menitã sã deci-
dã câºtigãtorul dintre gru-

pul de acþionari coagulaþi în jurul
lui Gheorghe Iaciu, patronul Do-
raly, care a cerut dividende mai
mari, ºi actuala conducere, este pro-
gramatã astãzi ºi mâine, la Camera
de Comerþ Bucureºti.

Spiritele sunt încinse la maxi-
mum dupã o serie de atacuri pre-
mergãtoare.

În cursul zilei de ieri, ziarul
BURSAa relatat cã au apãrut zvonuri
cã SIF Muntenia ar urma sã anunþe,
pentru AGA, limitarea drepturilor de
vot pentru un grup de acþionari pe
motiv cã acþioneazã concertat.

La finalul ºedinþei de tranzacþio-
nare, informaþiile s-au concretizat.

Astfel, SIF4 Muntenia a publicat
un raport cu patru grupuri de acþio-
nari prezumaþi cã acþioneazã concer-
tat, însã a limitat drepturile de vot
pentru un grup de 37 de acþionari,
puºi în tabãra lui Iaciu, printre care
fondurile ING, East Capital, Swiss
Capital, Adrian Andrici. Întregul
grup, cu o deþinere cumulatã de
16,88% din SIF, ar urma sã voteze cu
numai 5%, potrivit raportului SIF4.

“Aceastã concertare este aberantã
ºi sper ca CNVM sã intervinã, în
timp util, pentru ca AGA sã se des-
fãºoare în condiþii legale”, ne-a de-
clarat Laviniu Beze, preºedintele
Asociaþiei Investitorilor pe Piaþa de
Capital, aflat ºi el pe lista concertaþi-
lor cu Iaciu ºi, de asemenea, candidat
pentru Consiliul Reprezentanþilor
Acþionarilor.

Domnia sa a mai spus: “Aceastã
concertare ilegalã ar dãrâma piaþa de
capital pe urmãtorii cinci-ºase ani”.

SIF4 a mai prezentat trei grupuri
de concertaþi, respectiv al omului de
afaceri Cãtãlin Chelu, al Broadhurst
Investments ºi al SAI Muntenia, ale
cãror participaþii nu depãºeau însã
5%, limita de deþinere impusã de
lege, astfel cã nu a fost necesarã limi-
tarea drepturilor de vot.

CNVM este, din acest an, singura
autoritate care poate stabili dacã
unii investitori acþioneazã concertat
la SIF-uri ºi le poate limita drepturi-
le la vot, atribuþii pe care le aveau
din 2007 doar Consiliile de Admi-
nistraþie .

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Ziarista BURSEI Viviani Miricã, premiatã

Viviani Miricã, ziaristã la
BURSA de patru ani, a pri-
mit premiul de la categoria

“business”, oferit de colegii noºtri
de la Piaþa Financiarã, în cadrul ce-
lei de a doua ediþii a Colocviilor
“Florin Petria”, organizatã alaltãieri,
la Palatul CEC.

Ionuþ Bãlan a fost premiat pentru
întreaga activitate ºi a sãvârºit, în oca-
zie, un gest elegant, mulþumind ziaru-
lui BURSA, unde ºi-a început cariera
de ziarist, menþionându-l pe MAKE,
directorul publicaþiei noastre.

Viviani Miricã este autoarea unor
articole cu tematicã diversificatã, din
domeniul bancar, dar ºi din dome-
niul general de business,
asumându-ºi sã urmareascã “aface-
rea Roºia Montanã”, atât în datele

sale economice ºi incidentele politi-
ce, cât ºi în consecinþele sale sociale
(este autoarea unui întreg ciclu de
reportaje realizate la faþa locului).

Articolele sale despre protestele
de la Piaþa Universitãþii ºi interviuri-
le cu protestatari sunt unice, în presã.

Scriitura expresivã îi trãdeazã cali-
ficarea în filologie (este absolventã a
Facultãþii de Litere, cu un masterat în
jurnalism), iar ispita pentru subiecte
din viaþa bancarã oferã o indicaþie cã
este pe cale sã-ºi finalizeze studiile la
o a doua facultate (Finanþe-Bãnci).

Garantãm cã nu plagiazã.
Mulþumim colegilor de la Piaþa

Financiarã!
Bravo, Vivi!

“BURSA”

CÃLIN
RECHEA

ªEFUL OPSPI:

Peste 36 de candidaþi pentru
Consiliul de Administraþie al
Hidroelectrica

Ministerul Economiei nu a
sistat procesul de selecþie
a managerilor profesio-

niºti pentru Hidroelectrica, chiar
dacã a intrat în insolvenþã, ne-a de-
clarat Remus Vulpescu,
ºeful Oficiului Participaþii-
lor Statului ºi Privatizãrii
în Industrie (OPSPI) ºi administra-
torul special al companiei. Membrii
Consiliului de Administraþie (CA)
vor fi selectaþi de compania Adecco,
iar directorul general va fi ales de
compania Egon Zehnder.

Domnul Vulpescu ne-a precizat:
“Pânã la aceastã datã avem 36 de
CV-uri ºi mai aºteptãm pânã la fina-
lul sãptãmânii (n.r. pânã astãzi) sã
mai colectãm. Sunt foarte puþini

strãini ºi mulþi români, in-
clusiv din actualii membrii
ai conducerii. Egon Zehn-

der ne va ajuta ºi în selecþia pentru
membrii CApentru cã trebuie sã asi-
gurãm funcþionalitatea companiei”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 6)

ENERGIE

CE: Contractele
dintre Hidroelectrica
ºi Arcelor Mittal,
ajutor de stat ilegal

Comisia Europeanã (CE) a
anunþat, ieri, în Jurnalul Ofi-
cial al Uniunii Europene cã

a ajuns la primele concluzii prelimi-
nare în cazul contractelor bilaterale
încheiate între Arcelor Mittal Galaþi ºi
Hidroelectrica. În anunþul Oficial Co-
misia aratã cã tarifele preferenþiale la
energie electricã în favoarea grupului
ArcelorMittal din România constituie
ajutoare de stat ilegale ºi considerã
cu titlu preliminar cã tarifele respec-
tive nu îndeplinesc condiþiile de
compatibilitate cu piaþa internã.

Conform legilor europene din do-
meniu, Hidroelectrica va fi sancþio-
natã pentru acordarea de ajutor de stat
ilegal, iar prejudiciul (diferenþa de preþ
dintre tarifuldincontract ºimediapieþei
în perioada respectivã) va fi recuperat
de la Arcelor Mittal Galaþi. Contactat
de ziarul BURSA, Remus Vulpescu,
ºeful OPSPI ne-a spus cã nu poate
cuantifica, la aceastã datã, impactul
deciziei CE asupra Hidroelectrica.

ANA ZIDARU
(continuare în pagina 4)


