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Merkel aºteaptã
astãzi acordul zonei
euro în privinþa
Greciei

Cancelarul ger-
man Angela Mer-
kel ºi-a exprimat,
la finele sãptãmâ-
nii trecute, spe-
ranþa cã miniºtrii
de finanþe din
zona euro vor
ajunge la un

acord, astãzi, în privinþa deblocãrii
tranºei de împrumut din ajutorul fi-
nanciar extern destinat Greciei, dar a
exclus categoric ideea unei reduceri a
datoriei þãrii cãtre creditorii publici.

“Am speranþa cã vom putea rezol-
va luni (astãzi – n.r.) problema
tranºelor de ajutor cãtre Grecia”, a
declarat Merkel, subliniind: “Am
spus cã dorim sã rezolvãm problema
luni, dar nu cã deþinem soluþia”.

Fitch a retrogradat
bãncile cipriote

Agenþia de
evaluare financia-
rã Fitch Ratings a
coborât, vineri,
ratingul primelor
trei mari bãnci ci-
priote, “Bank of
Cyprus”, “Cyprus
Popular Bank” ºi

“Hellenic Bank”, de la “BB” la
“BB-” cu perspectivã negativã, în
urma retrogradãrii calificativului de
þarã, de la “BB+” la “BB-”. Perspecti-
va negativã aratã o nouã posibilã re-
trogradare.

V.R.
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În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”
Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi

primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

Reuniunea Consiliului
European pentru
bugetul UE – un eºec
l Liderii UE se întâlnesc, din nou, în februarie
l Cursul euro a ignorat lipsa acordului pentru
bugetul multianual

Reuniunea de la Bruxelles a
Consiliului European, des-
fãºuratã în zilele de 22-23

noiembrie, s-a soldat cu un eºec, li-
derii statelor membre ale UE ne-
reuºind sã ajungã la consens cu pri-
vire la alocãrile bu-
getare în perioada
2014-2020, da t
fiind cã majoritatea
þãrilor s-au opus tã-
ierilor masive de
cheltuieli solicitate de Marea Brita-
nie ºi aliaþii sãi.

Situaþia nu a reprezentat o surpri-
zã, fiind anticipatã în baza poziþiilor
divergente ale statelor membre cu
privire la bugetul multianual al UE.

Liderii UE au decis sã se întrunea-
scã din nou la începutul lui 2013, cel
mai probabil în februarie, când vor
încerca sã ajungã la o înþelegere. În

perioada urmãtoare, preºedintele
Consiliului European Herman Van
Rompuy ºi cel al Comisiei Europe-
ne, Jose Manuel Barroso, vor trebui
sã încerce sã armonizeze poziþiile þã-
rilor în privinþa reducerilor care vor

fi aplicate bugetu-
lui multianual esti-
mat la circa 1.000
miliarde euro.

“Discuþiile bila-
terale avute în pri-

ma zi a reuniunii ºi cele care au urmat
în cadrul Consiliului European aratã o
potenþialã convergenþã pentru ajunge-
rea launacord la începutul lui2013”, a
declarat Van Rompuy, adãugând:
“Trebuie sã avem capacitatea sã tre-
cem peste divergenþele existente”.

ALINA VASIESCU
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AMBASADORUL IRANULUI

“Sistemul de apãrare
israelian «Iron Dome» ºi-a
demonstrat slãbiciunile”
l “Benjamin Netanyahu a declanºat luptele sperând cã acest lucru îl va ajuta
sã câºtige alegerile” l Europeanul de rând plãteºte pentru sancþiunile
impuse Iranului

(Excelenþa Sa Dr. Bahador Aminian Jazi,
ambasadorul Republicii Islamice Iran în România)

Reporter: Excelenþã,
cum vede Iranul acordul
de încetare a focului
încheiat între Israel ºi Ha-
mas?

Dr. Bahador Aminian
Jazi: Înainte de toate, aº
dori sã îmi exprim regre-
tul pentru faptul cã, în
urma conflictului din
Fâºia Gaza, au murit peste
160 de palestinieni, iar cel
puþin 1.500 au fost rãniþi.
Din nefericire, presa in-
ternaþionalã nu a avut o
reacþie potrivitã cu privire
la aceastã situaþie. Nu s-a
vorbit suficient despre aceste pierderi
de vieþi omeneºti, ceea ce aratã cã
presa aplicã o dublã mãsurã. Oame-
nii care au murit în Gaza au aceleaºi
drepturi cu toþi oamenii din aceastã

lume ºi, din acest motiv, ar trebui sã
avem o reacþie potrivitã. UNICEF a
anunþat cã zeci de copii au murit, iar
numãrul celor rãniþi este de câteva
sute.

Lipsa de reacþie faþã de
moartea acestor oameni
reprezintã o tragedie. În
special, în Europa, oame-
nii nudorescsã îºi aminteas-
cã toate ororile prin care a
trecut poporul palestinian,
iar acest lucru reprezintã o
consecinþã a comporta-
mentului presei din þãrile
occidentale.

În ceea ce priveºte
acordul de încetare a fo-
cului, consider cã acesta
reprezintã o mare victo-
rie a palestinienilor ºi o
mare înfrângere pentru

expansionismul israelian.

ANCUÞA STANCIU,
ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 11)

PREªEDINTELE CNVM

Carmen Negoiþã: “Rasdaq,
o problemã care nu mai
poate fi amânatã”
l “Trebuie sã vorbim despre o strategie a pieþei în ansamblu, definitã împreunã
cu toþi participanþii la piaþã” l “Este nevoie de o Autoritate de reglementare
deschisã, în dialog permanent cu piaþa ºi cu mass-media”

Reporter: Doamnã preºedinte,
activaþi din 2005 în cadrul Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare,
însã, luna trecutã, aþi preluat condu-
cerea. Aþi venit cu un plan pentru
mandatul dumneavoastrã?

Carmen Negoiþã: Piaþa de capital

este într-o evoluþie continuã, pe de o
parte, iar, pe de altã parte, ne plasãm
într-un context economico-financiar
internaþional ºi naþional nu foarte fa-
vorabil.

Astfel, sper ca dezvoltarea pieþei de
capital sãnurãmânãdoarundeziderat.

Deºi este un obiectiv greu de atins, în
aceastã perioadã, asta nu înseamnã cã
eu nu mi-l propun ºi cã nu ni-l propu-
nem în actuala echipã de comisari.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

Asociaþia Brokerilor: “Brokerii mici, loviþi de noul plan
tarifar propus de BVB”

l BVB rãspunde cã decizia finalã privind politica de tarifare o au acþionarii,
dintre care fac parte ºi membrii Asociaþiei Brokerilor

Asociaþia Brokerilor a criticat
dur propunerile de modifi-
care a politicii tarifare apli-

cate participanþilor la piaþã, transmi-
se de Bursa de Valori Bucureºti cã-
tre brokeri, ºi chiar i-a fãcut reco-
mandãri directe directorului general
al BVB, domnul Victor Cionga.

Potrivit unui comunicat transmis
de Asociaþia Brokerilor, vineri,
semnat de vicepreºedintele Nicolae
Gherguº, pe 21 noiembrie 2012,
Bursa a transmis participanþilor la

piaþã un chestionar referitor la poli-
tica BVB de «aliniere la practicile ºi
standardele internaþionale, inclusiv
în privinþa politicii de tarifare apli-
catã», în care acestora li se cere
acordul referitor «la o politicã de ta-
rifare cu o structurã similarã burse-
lor din regiune».

Noua «politicã de tarifare» suge-
reazã aplicarea unui plafon minimal
pe care Participanþii sã îl achite, indi-
ferent de valoarea lunarã tranzacþio-
natã, precum ºi “reduceri la factura

de tranzacþionare, în funcþie de valoa-
rea tranzacþionatã”, ceea ce îi deza-
vantajeazã pe brokerii mici, potrivit
Asociaþiei: “Plafonul minimal ar
urma sã afecteze grav segmentul
Participanþilor cu volume tranzac-
þionate mici, obligându-i pe aceºtia
sã mãreascã valoarea comisioanelor
pentru a face suportabilã taxa impu-
sã de BVB”.

ADINA ARDELEANU
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Piaþa de capital autohtonã are nevoie

de o strategie de dezvoltare, care sã fie

definitã de toþi participanþii la piaþã,

este de pãrere Carmen Negoiþã, care

a preluat preºedinþia Comisiei Naþio-

nale a Valorilor Mobiliare, în luna oc-

tombrie, dupã încheierea mandatului

doamnei Gabriela Anghelache.

Noul preºedinte considerã cã CNVM

trebuie sã fie deschisã la dialog ºi la

propuneri din partea pieþei ºi îºi propu-

ne ca, în decursul mandatului sãu, sã

putem vorbi de o piaþã de capital mult

mai stabilã ºi mai consolidatã, care sã

rãspundã nevoii de business a investi-

torilor.

Carmen Negoiþã ne-a acordat un inter-

viu în care a vorbit ºi despre stringenþa

rezolvãrii problemei statutului Rasdaq

ºi despre scandalul Cristian Sima.

INTERVIURI ÎN EXCLUSIVITATE

Vicepreºedintele Asociaþiei Brokerilor Nicolae Gherguº

(fotografia din stânga) semneazã comunicatul care criticã

politica tarifarã propusã de directorul general al BVB Victor

Cionga (fotografia din dreapta).

Cel puþin 11 state din UE, printre

care Italia ºi Portugalia, au amenin-

þat cã vor folosi dreptul de veto

asupra bugetului UE, dacã acesta

nu va fi conform aºteptãrilor lor.

Un eºec mãreþ pentru Europa
Unitã, un succes mare pentru
Europa Naþiunilor

ª
i a fost marea întâlnire la nivel
înalt pentru stabilirea bugetu-
lui Europei din urmãtorii ºapte
ani. Declaraþii pline de speran-

þã, din care nu lipseau coeziunea ºi
competitivitatea, au umplut paginile
ziarelor ºi ecranele televizoarelor.

Liderii europeni - mai mari, mai
mici sau chiar insignifianþi de-a
dreptul – au purces cãtre Bruxelles
pentru a împãrþi nimicul. ªi au reuºit.

Michael Burry, unul dintre puþinii
investitori care au vãzut adevãrata di-
mensiune a problemelor finaciare
globale în urmã cu mulþi ani, a fost in-
vitat sã þinã un discurs la încheierea
unei noi promoþii la University of Ca-
lifornia. “Când cei îndreptãþiþi se aleg
singuri, petrecerea se accelereazã, iar
mahmureala brutalã este inevitabilã”,
a declarat Burry, condensând într-o
singurã frazã adevãrata faþã a aºa-zi-
selor democraþii occidentale.

Jose Manuel Barroso a deplâns
impasul bugetar european printr-o
declaraþie demnã de cele mai bune
spectacole de comedie: “Nimeni nu

mai discutã despre calitate (n.a. a ca-
pitolelor de cheltuieli bugetare), to-
tul se reduce la tãiaþi, tãiaþi, tãiaþi.”

Oare când vor recunoaºte autoritã-
þile europene cã nu o fost vorba nicio-
datã despre calitate în alocarea fondu-
rilor europene?

Analistul financiar Mike
Shedlock, de la Sitka Paci-
fic Capital Management,
aratã cã “subvenþiile agri-
cole sunt o glumã, destinate
doar susþinerii fermelor
ineficiente din Franþa pe se-
ama creºterii costurilor
pentru toþi ceilalþi”. În opi-
nia sa, toate subvenþiile
agricole trebuie eliminate complet.

“De ce trebuie ca Marea Britanie
sau alþii sã contribuie la construirea
infrastructurii din Polonia?”, se mai
întreabã, pe bunã dreptate, Shedlock.

Într-un articol recent de pe site-ul
BBC, se aratã cã “þãrile care depind
puternic de finanþãrile europene, in-
clusiv Polonia ºi vecinii sãi, doresc
menþinerea sau creºterea nivelului

actual al cheltuielilor”.
Atitudinea Poloniei nu trebuie

sã ne mire. În ciuda propagandei
din ultimii ani, aºa-zisul miracol
economic polonez este o iluzie
construitã prin fonduri europene,
care au contribuit prea puþin la fle-

xibilizarea ºi creºterea
competitivitãþii econo-
mice. Dacã nu ar fi o ilu-
zie, atunci cum se explicã
rata ridicatã a ºomajului
ºi numãrul record al celor
care doresc sã emigreze?
De ce ai emigra dintr-un
miracol economic cãtre o
Europã în crizã?

Pentru cã cetãþenii simt cel mai
bine realitatea din teren. Ei simt nu
doar “aroma” recesiunii în aer, ci ºi
lipsa perspectivelor pentru o viaþã
mai bunã în patria mamã. Se pare cã
“miasma” recesiunii este atât de pu-
ternicã încât a început sã fie percepu-
tã chiar ºi de bãnci.
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CÃLIN
RECHEA


