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Alexander Dobrindt,
Germania: Grecia ar
trebui sã plãteascã
salariile ºi pensiile în
drahme

Grecia ar trebui sã înceapã sã plã-
teascã jumãtate din salarii ºi pensii în
drahme, ca parte a unei ieºiri gradua-
le a acestei þãri din zona euro, con-
form unui lider conservator german.
Alexander Dobrindt, secretar gene-
ral al Uniunii Creºtin Sociale (CSU),
care susþine ieºirea Greciei din uniu-
nea monetarã, a afirmat, citat de Die
Welt: “Am ajuns la sfârºitul drumu-
lui în privinþa Greciei. Nu trebuie sã
acordãm vreun sprijin adiþional aces-
tei þãri. Un stat care nu are dorinþa
sã-ºi îndeplinescã angajamentele,
ori nu poate sã facã acest lucru, tre-
buie sã aibã o ºansã în afara zonei
euro. Grecia ar trebui sã înceapã sã
plãteascã jumãtate din salariile bu-
getarilor, din pensii ºi alte cheltuieli
în drahme. O revenire treptatã la ve-
chea monedã este de preferat unei
acþiuni drastice. Introducerea drah-
mei ca monedã paralelã ar permite
dezvoltarea economiei þãrii”.

OMC: Situaþia economicã
a Europei este foarte
dificilã

Situaþia economicã a Europei e
foarte dificilã ºi lumea este extrem
de îngrijoratã, considerã Pascal
Lamy, directorul general al Organi-
zaþiei Mondiale a Comerþului
(OMC).

Lamy subliniazã: “Este, în mod
evident, problema majorã a sãptãmâ-
nilor ºi lunilor care vor urma”.

Draghi, BCE: Euro nu va
intra în colaps

Mario Draghi, preºedintele Bãncii
Centrale Europene (BCE), declarã,
în pofida tuturor estimãrilor pesimis-
te, cã moneda unicã este în siguranþã
ºi nu se întrezãreºte niciun colaps. În
opinia sa, obiectivul major al BCE
este, acum, pãstrarea monedei euro,
iar bancherii vor lua mãsurile
necesare în acest sens.

Economia Spaniei,
în declin

Economia Spaniei a continuat sã
scadã în trimestrul al doilea din
2012, afectatã de declinul puternic al
cererii interne ºi de volatilitatrea ex-
cesivã de pe pieþele financiare, anun-
þã Banca Spaniei. Potrivit raportului
lunar al instituþiei, PIB-ul Spaniei a
scãzut cu 0,4% în perioada aprilie –
iunie 2012, comparativ cu trimestrul
întâi, când declinul a fost de 0,3%. În
ritm anual, economia Spaniei a
scãzut cu 1%.

Industria din Italia a
pierdut 675.000 de locuri
de muncã, de la
începutul crizei

Sindicatul italian CISL estimeazã
cã, de la începutul crizei economice,
industria italianã a pierdut 675.000
de locuri de muncã, informeazã
agenþia ANSA, conform Agerpres.

Din cele 20 de regiuni italiene,
nouã sunt, din acest punct de vedere,
în mare dificultate: Lombardia, Pie-
mont, Umbria, Lazio, Abruzzo,
Campania, Puglia, Basilicata ºi
Sardinia.

V.R.

Hellvig: “Jaf cu banul public”
la Ministerul Dezvoltãrii

Auditul din Ministerul Dez-
voltãrii pentru perioada
2009-2012, la Compania

Naþionalã de Investiþii (CNI) ºi Pro-
gramul Naþional de Dezvoltare a
Infrastructurii (PNDI) aratã cã a
avut loc un “jaf cu banul public”, a
declarat, ieri, într-o conferinþã, mi-
nistrul Eduard Hellvig. Rezultatele
controalelor activitãþii ministerului
(n.r. sub conducerea Elenei Udrea ºi
a lui Cristian Petrescu) vor fi tran-
smise DNA, Parchetului ºi Ministe-
rului de Interne, a precizat domnia
sa. “Avem de-a face cu un dispreþ
pentru banul public, dar ºi pentru
cetãþean”, a mai spus Hellvig.

CNI: Riscuri majore privind
selecþia constructorilor,
probleme la licitaþii

Rapotul de audit transmis ziarului

BURSAde cãtre Ministerul Dezvol-
tãrii aratã cã sumele solicitate de
CNI pentru derularea investiþiilor fi-
nanþate prin aceste programe au fost
mult mai mari decât alocãrile buge-
tare anuale. Raportul indicã riscuri

majore privind selecþia constructori-
lor, care sunt generate de capacitatea
(operaþionalã, tehnicã, financiarã)
de a realiza obiectivele de investiþii.

ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 3)

DIN MOTIVE PERSONALE,

Alexandre Maymat renunþã
la poziþia de preºedinte BRD
l Petre Bunescu va asigura interimatul

Alexandre Maymat a renunþat, din
motive personale, la preluarea func-
þiei de preºedinte-director general al
BRD – Groupe Societe Generale
(BRD), a doua bancã din þara noastrã
dupã valoarea activelor, potrivit unui
comunicat remis Bursei de Valori
Bucureºti (BVB).

Interimatul funcþiei va fi asigurat
de directorul general adjunct Petre
Bunescu.

“Propus pentru a ocupa postul de
preºedinte director general al BRD -
Groupe Societe Generale, domnul
Alexandre Maymat a invocat motive
personale care determinã întoarcerea
sa la Paris. În consecinþã, banca a ho-
tãrât sã retragã candidatura domnului
Maymat supusã autorizãrii Bãncii Na-
þionale a României. Un nou candidat
va fi propus aprobãrii organelor statu-
tare ale BRD ºi BNR. Preºedinþia inte-
rimarã este asiguratã în continuare de
domnul Petre Bunescu, conform deci-
ziei CA din 27.04.2012”, potrivit co-
municatului.

Alexandre Maymat urma sã preia
conducerea BRD ca urmare a retra-

gerii lui Guy Poupet, preºedinte - di-
rector general al instituþiei de credit.
Anterior, Alexandre Maymat a fost
administrator ºi director general al
Societe Generale Camerun.

La finele lunii aprilie, acþionarii
BRD au aprobat numirea lui Alexan-
dre Maymat în funcþia de adminis-
trator, sub condiþia obþinerii aprobã-
rii prealabile a Bãncii Naþionale a
României.

Titlurile BRD au scãzut cu 5,91%,
ieri în jurul orei 16:45, la 8,75 lei/
titlu.

Petre Bunescu a vândut, de la
începutul anului ºi pânã la sfârºitul
lunii mai, acþiuni BRD în valoare de
270.100 lei (circa 60.000 euro).

BRD a înregistrat, în primul tri-
mestru al anului, un profit 83 milioa-
ne de lei (19 milioane de euro), în
scãdere cu 39% faþã de perioada si-
milarã a anului precedent. Rezultatul
a fost influenþat de creºterea provi-
zioanelor cu 58%, la 337 milioane
lei (77,4 milioane euro).

ELENA VOINEA

n Victor Ponta pentru Der Spiegel: Nu am
comunicat suficient de bine cu Europa
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LEUL CONTINUÃ DEPRECIEREA FAÞÃ DE EURO ªI DOLAR

Cursul se alãturã secetei ºi
arde la buzunare

Cãlin Rechea: Intervenþia
BNR ar avea doar efecte
limitate

O intervenþie a BNR pentru susþine-
rea leului ar produce doar efecte limita-
te, este de pãrere analistul economic
Cãlin Rechea. “BNR poate doar sã
frâneze deprecierea, nu sã o opreascã”,
ne-a declarat domnia sa. Problema mo-

nedei naþionale este cã nu existã niciun
element fundamental care sã ofere un
sprijin cursului, economia noastrã pre-
zentând dezechilibre structurale foarte
mari, potrivit lui Cãlin Rechea.

Prelungirea instabilitãþii politice
nu face decât sã amplifice aceste
probleme, aratã analistul.

Speculatorii au un rol de impor-
tanþã redusã în impunerea ritmului în
care leul s-a depreciat faþã de euro în
ultimele sãptãmâni, considerã Cãlin
Rechea.

“Aceºtia cautã tendinþe pe care pot
sã le amplifice, însã doar în ultima fazã
a deprecierii”, explicã domnia sa.

Sorin Minea: Preþurile
alimentelor cresc în fiecare zi

Costulalimenteloreste influenþatde
o serie de factori, printre care se numã-
rã creºterile de preþ din alte þãri ale ma-
teriei prime, cursul de schimb, costul
utilitãþilor ºi transportului etc., dupã
cum ne-a spus Sorin Minea, preºedin-
tele Federaþiei Patronale Române din
Industria Alimentarã (Romalimenta):
"Este imposibil de estimat cu cât se va
scumpi mâncarea".

EMILIA OLESCU,
ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 11)

EFG Group îºi reduce
participaþia la Eurobank
l Titlurile creditorului elen sunt preluate de familia
Latsis – principalul acþionar

EFG Group intenþioneazã sã trans-
fere 43,55% din acþiunile Eurobank
cãtre nouã membri mai tineri ai fa-
miliei Latsis (principalul acþionar al
instituþiei de credit) ºi cãtre Fundaþia
John S. Latsis, fiecare dintre aceºtia
urmând sã deþinã aproximativ 4,4%
din acþiunile Eurobank, potrivit unui
anunþ al bãncii.

EFG Group deþine în prezent
44,70% din titlurile Eurobank, iar în
urma tranzacþiei va rãmâne cu o par-
ticipaþie de 1,15%.

“În mediul actual, autoritãþile euro-
pene de reglementare considerã cã este
necesar, pe lângã distincþia dintre cele
douã grupuri în termeni de branding
(Eurobank Group – EFG Group), sã
obþinã, de asemenea, o diferenþiere cla-
rã în ceea ce priveºte componenþa con-
siliului ºi tratamentul contabil, care, în
consecinþã, va duce la o distincþie în
acþionariat”, se aratã în comunicat.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

Cãlin Rechea: Mecanismul
European de Stabilitate - o
“soluþie” pentru prelungirea crizei

Punerea în funcþiune a Mecans-
mului European de Stabilitate
(MES - care va deveni opera-

þional dupã decizia justiþiei germa-
ne, aºteptatã în septembrie), în sta-
diul actual al crizei din Europa, pare
sã fie singura opþiune rãmasã pentru
evitarea unui colaps imediat.

Aceasta nu înseamnã, însã, cã alo-
carea fondurilor direct cãtre bãnci
sau instituþii guvernamentale special
create în acest scop va schimba ade-
vãrata naturã a problemei: existenþa
unui deficit enorm de capital la nive-
lul sistemului bancar din zona euro,
ne-a declarat analistul Cãlin Rechea,
adãugând: “Soluþia numitã MES nu
încearcã decât sã salveze relaþia sim-
bioticã dintre state ºi bãnci, în ciuda
presiunilor tot mai mari care se acu-
muleazã la nivelul economiilor reale

din zona euro. Fãrã o curãþare a bi-
lanþurilor bancare, care implicã ºi fa-
limente, fondurile trimise de statele
eurozonei cãtre MES ºi apoi cãtre
bãnci nu reprezintã decât o nouã
etapã, mult superioarã cantitativ, a

procesului de alocare defectuoasã a
capitalului.

MESesteceamaibrutalãformãdein-
tervenþie a statului pe piaþa bancarã. Sco-
pul acestei intervenþii este amânarea ine-
vitabilului, în speranþaunei redresãri eco-
nomice miraculoase. Dar aceastã redre-
sare nu este posibilã în condiþiile actuale,
deoarece nu existã niciun fel de perspec-
tivã pentru reluarea creditãrii la nivelul
existent înainte de declanºarea crizei.

Economiile construite pe baza
creditului ieftin, care determinã ine-
vitabil o alocare defectuoasã a re-
surselor, trebuie sã treacã printr-o
perioadã de schimbãri structurale
profunde, care trebuie parcursã cu
preþul unor mari sacrificii”.

VIVIANI MIRICÃ

(continuare în pagina 13)

Spaimã de eºec
în stoparea crizei
datoriilor: euro -
sub 1,21 dolari
l “Mizuho” anticipeazã
paritatea celor douã
monede
l Randamentul titlurilor
spaniole, la un nou
record
l Der Spiegel: FMI ar
putea înceta plãþile cãtre
Grecia
l Încã 50 miliarde euro
pentru Atena?

Moneda unicã europeanã a conti-
nuat sã scadã ieri,
pe pieþele interna-
þionale, faþã de
dolar, ajungând la
cursul minim al
ultimelor 25 de
luni, în condiþiile
în care investitorii
se tem tot mai
mult cã liderii Eu-
ropei vor eºua în rezolvarea crizei da-
toriilor.

Euro a coborât cu 0,6% la ora
09.54, pe piaþa din New York,
ajungând la 1,2080 dolari. Anterior,
moneda împãrþitã de 17 state din
zona euro a atins 1,2067 dolari - cel
mai redus nivel din iunie 2010 pânã
la momentul actual.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 14)

Euro a
pierdut

5,5%
anul

acesta, faþã
de dolar.

Moneda europeanã a

trecut de 4,6 lei

Leul a continuat, ºi ieri, deprecierea faþã

de euro, cursul afiºat de cãtre Banca

Naþionalã a României (BNR) depãºind

4,6 lei/euro. Pe piaþa interbancarã,

cursul a ajuns pânã la 4,64 lei/euro spre

finalul ºedinþei, dupã o zi de creºtere

aproape neîntreruptã. Primele tranzacþii

se realizau în jurul valorii de 4,5960

lei/euro, pentru a depãºi uºor 4,6

lei/euro pânã la anunþarea referinþei

Bãncii Centrale, de 4,6009 lei/euro.

Dupã ora 13:00, creºterea s-a accelerat

pânã la 4,61 lei/euro ºi a continuat pânã

la maximul istoric de 4,64 lei/euro, cu

care a ºi închis. Comparativ cu nivelul

de închidere de vineri, majorarea a fost

de aproape un procent.

ªi celelalte valute din regiune s-au depre-

ciat în raport cu moneda europeanã,

pierzând pânã la 0,93%, surse din piaþã

arãtând, însã, cã scãderea leului a fost

generatã în special de tensiunile politice

de pe plan local, ºi nu de o corelare cu

tendinþa regionalã.

De la începutul acestei luni, leul s-a de-

preciat cu 3,4% faþã de euro.

Dolarul, aproape de 3,8 lei

Leul a coborât ºi faþã de moneda

americanã, care a ajuns la nivelul de

3,7999 lei, potrivit cursului BNR. ªi

acest nivel reprezintã un nou maxim

istoric. Comparativ cu valoarea de

vineri, cursul a crescut cu peste 5,6

bani. Deprecierea leului faþã de dolar

este amplificatã de faptul cã ºi euro a

scãzut în raport cu acesta pânã la mi-

nimul ultimelor douãzeci ºi cinci de

luni, de 1,12 dolari. Cursul celorlalte

valute faþã de leu se calculeazã prin

intermediul cursului leu-euro.

Citiþi, în pagina 5, articolul "Brokerii:

Investitorii de pe bursã, sensibili la

situaþia politicã".

Elena Udrea a

fost ministru al

Dezvoltãrii

Regionale în

perioada

decembrie 2009-

februarie 2012.


