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Noyer, BCE:
“Turbulenþele de pe
pieþele emergente
nu ameninþã Europa”

Turbulenþele de pe pieþele emer-
gente nu vor ameninþa redresarea
Europei, conform pãrerii lui Chris-
tian Noyer, membru în consiliul gu-
vernatorilor Bãncii Centrale Euro-
pene (BCE).

“Vorbind la modul general, Fon-
dul Monetar Internaþional tocmai a
revizuit în creºtere estimãrile privind
avansul economiei globale, astfel cã
nu existã vreun motiv special pentru
care Europa ar trebui sã fie afectatã
de problemele unui mic numãr de
þãri”, a afirmat ieri Noyer, care este ºi
guvernator al Bãncii Franþei. Oficia-
lul BCE a reamintit cã banca pe care
o reprezintã va menþine o perioadã
mai lungã politica sa “acomodati-
vã”, ca sã susþinã economia zonei
euro.

Sãptãmâna trecutã, FMI ºi-a ma-
jorat la 3,7% previziunea de creºtere
a economiei globale, anul acesta, de
la 3,6%, cât anticipa în octombrie
2013.

Amintim cã pieþele emergente se
confruntã cu deprecieri masive ale
monedelor lor, începutul acestui an
fiind, pentru regiune, cel mai slab
din 2009. Declinul a fost generat de
temerile legate de încetinirea expan-
siunii economiei Chinei, respectiv
de o posibilã reducere, sãptãmâna
aceasta, a stimulentelor de cãtre Fe-
deral Reserve (Fed – banca centralã
a SUA).

V.R.

Dumitraºcu:
“Comision de 0,67%
pentru Raiffeisen ºi
Morgan Stanley la
listarea Hidroelectrica”

Consorþiul format din
Raiffeisen Capital &
Investment SA ºi Mor-

gan Stanley & co. International
plc, care a fost desemnat, ieri,
câºtigãtorul licitaþiei pentru in-
termedierea listãrii Hidroelec-
trica, va primi un comision de
0,679%, ne-a declarat Gabriel
Dumitraºcu, ºeful direcþiei de
privatizare din Departamentul
pentru energie.

Semnarea Scrisorii de Anga-
jament cu intermediarii ofertei
publice iniþiale de la Hidroelec-
trica este estimatã sã aibã loc
chiar sãptãmâna viitoare, ne-a
precizat domnul Dumitraºcu.

Ministrul delegat pentru
Energie, Constantin Niþã, a declarat,
recent, cã Hidroelectrica ºi Electrica
vor fi listate în iunie, atât la Bursa din
Bucureºti, cât ºi la cea din Londra,
sub formã de certificate de depozit,
la fel cum a fost în oferta Romgaz
(SNG). Guvernul a decis sã vândã pe
bursã 15% din acþiunile Hidroelec-
trica, printr-o majorare de capital.
Fondurile obþinute vor intra în com-
pania producãtoare de energie hidro,
urmând sã fie folosite pentru
investiþii.

Oficialul Departamentului pentru
Energie ne-a menþionat, ieri:“Guver-
nul îºi doreºte ca Hidroelectrica sã fie

ºi pe bursa londonezã prin GDR-uri.
Desigur, am oferit intermediarului un
spaþiu fãrã constrângeri în analiza de
oportunitate pe care o va derula la Hi-
droelectrica, astfel încât listarea sã ne
aducã un preþ bun, dar ºi o evoluþie ul-
terioarã bunã a acþiunilor companiei.
Prezenþa pe Bursa de la Londra are ca
scop atragerea marilor investitori de
portofoliu de pe pieþele internaþiona-
le, þinta finalã fiind ca, ulterior,
aceºtia sã vinã sã tranzacþioneze ac-
þiunile companiilor energetice la
BVB”.

ALINA TOMA VEREHA
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BUNDESBANK SE PRONUNÞÃ PENTRU CONFISCAREA AVERILOR PRIVATE
DIN EUROPA

Fãrã jaf, Europa nu mai
poate sta unitã
U

ltimul raport lunar de la
Bundesbank ar trebui sã
reprezinte un ºoc pentru
cei care promoveazã

ideea unei “primãveri” europene
dupã criza din ultimii ani.

Sunt deja câteva luni de prognoze
optimiste privind re-
dresarea iminentã a
economiilor din zona
euro, în special a celor
din flancul sudic.
Acestea au fost însoþi-
te de numeroase de-
claraþii oficiale, care

arãtau cã nu mai sunt necesare noi
ajutoare financiare pentru þãri cum
este Grecia.

Dar grecii se pare cã nu au fost
informaþi cã trebuie sã fie opti-
miºti. O ºtire de pe site-ul Greek-
Reporter.com aratã cã Centrul

pentru Planificare ºi Studii Eco-
nomice a venit cu o propunere “re-
voluþionarã” de eradicare a ºoma-
jului. Aceasta presupune angaja-
rea fãrã platã, timp de un an, a tine-
rilor cu vârsta de pânã la 24 de ani
ºi “exportul” cãtre alte pieþe euro-

pene a celor care nu gãsesc locuri
de muncã nici în aceste condiþii.
Sã fie sclavia o soluþie, poate ulti-
ma, a crizei care macinã statele eu-
ropene de la periferia zonei euro?

Nu doar sclavia. Raportul lunar al
Bundesbank din ianuarie 2014 a

continuat tendinþa începutã de o ana-
lizã a Fondului Monetar Internaþio-
nal, în care se evalua opþiunea de im-
pozitare a averilor pentru reducerea
datoriilor publice.

(continuare în pagina 3)

“Învãþãmântul românesc produce,
încã, vârfuri”
(Interviu cu Ion Ambrinoc, preºedintele Societãþii Studenþilor Români de la Oxford)

Reporter: ªtiu cã învãþãmântul
britanic este costisitor. Ce ne poþi
spune despre sistemul de taxare?

Ion Ambrinoc: Eu sunt genera-
þia norocoasã: când am început, în
2011, taxele nu se triplaserã încã.
Nu am bursã, dar am luat un
împrumut pentru taxa de ºcolari-
zare de la guvernul britanic, de
3.400 de lire pe an, cu o dobândã

foarte micã, de 1,5%. Urmeazã sã
îl plãtesc în momentul în care
încep sã câºtig mai mult de 15.000
de lire pe an. Sub acest nivel, plata
este facultativã.

Adesea, salariile absolvenþilor de
Oxford încep la 30.000 mii de lire pe
an. Este o sumã care pare mare, pri-
vind din þara noastrã, dar, acolo, nu
prea este.

Reporter: Cât cheltuieºti pentru
întreþinere?

Ion Ambrinoc: În jur de o mie de
lire pe lunã, bani care nu sunt acope-
riþi din împrumutul acordat de Rega-
tul Unit. Acela este doar pentru taxa
de ºcolarizare.

VALENTIN BUSUIOC

(continuare în pagina 2)

VALENTIN IONESCU, FOST
MINISTRU AL PRIVATIZÃRII:

“ASF trebuie
desfiinþatã”

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) trebuie desfiinþatã,
considerã Valentin Ionescu, fost mi-
nistru al privatizãrilor, în prezent cu-
noscut consultant juridic ºi în
management.

“Ar fi mai bine sã revenim la ve-
chea formã de organizare a instituþiilor
de control ºi reglementare de pe piaþa
de capital, piaþa asigurãrilor ºi cea a
fondurilor de pensii”, ne-a declarat
domnia sa precizând cã, dupã aproape
un an de activitate, ASF nu are nicio
planificare strategicã ºi nici nu a oferit
servicii mai bune decât vechile struc-
turi CNVM, CSA ºi CSSPP.

Domnul Ionescu s-a arãtat revol-
tat de faptul cã ASF nu se supune
controlului Curþii de Conturi: “Au-
toritatea prezintã doar un raport de
activitate în faþa Parlamentului, care
nu numai cã nu-i verificã cheltuieli-
le, ci se aflã în conflict de interese
grosolan având în vedere cã la ASF

lucreazã multe rude ale parlamenta-
rilor. În alte þãri europene, structurile
similare ASF sunt integrate în buge-
tul public, iar angajaþii sunt funcþio-
nari publici. La noi, ASF dispune
cum doreºte de propriul buget, iar
salariile sunt uriaºe. Suntem în Rom-
ânia, nu în SUA, ºi salariile trebuie
sã pãstreze proporþiile pieþelor pe
care le reglementeazã, precum ºi im-
portanþa acestor pieþe în finanþarea
economiei”.

Fostul ministru al privatizãrilor
comparã ASF, în acest context, cu “o
organizaþie de colectat rente pentru
rude ºi clientele politicã” întrucât “se
hrãneºte din comisioanele plãtite de
investitori pe pieþele pe care le con-
troleazã”. Valentin Ionescu susþine cã
ASF este deficitarã la activitatea de
control ºi cã ar trebui sã dea socotealã
pentru fiecare leu cheltuit.

A.T.

LA NOU MINIM ISTORIC

Rubla iese din coridorul
valutar

Moneda Rusiei, rubla, s-a depre-
ciat ieri, pentru a treia zi la rând,
trecând de limita superioarã a cori-
dorului valutar þintit de banca centra-
lã de la Moscova, pe fondul turbu-
lenþelor de pe pieþele emergente.

Rubla a coborât la cursul minim
istoric de 47,5 unitãþi/euro (-0,2%),
dupã recordul anterior, de 47,32 uni-
tãþi/euro, consemnat în ultima zi a
sãptãmânii trecute. Raportat la mo-
neda americanã, rubla a pierdut
0,5%, ajungând la 34,7 unitãþi/dolar.

Vânzarea de ruble a acelerat dupã
ce, joi, ministrul economiei de la

Moscova, Alexei Uliukaiev, a decla-
rat cã moneda naþionalã va continua
mai degrabã sã se deprecieze decât
sã creascã, în sãptãmânile
urmãtoare.

Vineri, banca centralã a Rusiei a
extins coridorul de tranzacþionare a
rublei faþã de euro/dolar, ca urmare a
deprecierii monedei naþionale cu
peste 3,5% de la începutul anului.
Noua limitã a fost depãºitã, însã, ieri
dimineaþã.

A.V.

(continuare în pagina 11)

Migraþia persoanelor din þara noastrã în Marea Britanie nu reprezintã atât o pro-
blemã a þãrii gazdã, cât a celei de origine, care pierde persoane cu o pregãtire înal-
tã, printr-un “exod al creierelor”, considerã Ion Ambrinoc, student la Universita-
tea Oxford.
Deºi sistemului de învãþãmânt din þara noastrã i se reproºeazã degradarea calitã-
þii, acesta produce, în continuare, absolvenþi de o calitate foarte bunã, care pot
reuºi cu brio la cele mai bune universitãþi britanice, precizeazã acesta.
Ion Ambrinoc, originar din Râmnicu-Sãrat, studiazã, din 2011, la Department of
Computer Science ºi la Mathematical Institute din cadrul Universitãþii Oxford,
intenþionând sã lucreze în domeniul criptografiei ºi al securitãþii informatice. În
toamna anului trecut, a fost ales preºedintele Societãþii Studenþilor Români de la
Oxford.
În interviul pe care ni l-a acordat, Ion Ambrinoc a vorbit despre viaþa de student la
Oxford ºi despre modul în care conaþionalii românii sunt vãzuþi în Marea Britanie.

BCE ar putea sã cumpere credite de la bãnci
l Ionel Blãnculescu: “Ideea reflectã disperarea financiarã”

Preºedintele Bãncii Centrale
Europene (BCE), Mario Dra-
ghi, a declarat cã instituþia pe

care o conduce ar putea sã achiziþio-
neze pachete de credite acordate de
bãnci gospodãriilor ºi populaþiei,

potrivit presei internaþionale.
Prezent la Forumul Economic

Mondial, care a avut loc la Davos,
sãptãmâna trecutã, domnia sa a
precizat cã tratatul Uniunii Euro-
pene (UE) interzice “finanþarea

monetarã”, ceea ce face ilegalã
achiziþia de obligaþiuni suverane
direct de la guverne, relateazã Fi-
nancial Times (FT). Pe piaþa obli-
gaþiunilor corporative nu este ne-
cesarã o intervenþie a BCE, deoare-

ce piaþa este micã ºi funcþioneazã
bine, susþine oficialul european, ci-
tat de aceeaºi sursã.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 6)

Surse: “Liberalizarea pieþei gazelor,
evaluatã la cererea FMI ”

Delegaþia FMI ºi reprezentanþii
ANRE (reglementatorul pieþei de
energie) au analizat, ieri, scenariile
accelerãrii ºi amânãrii calendarului
de liberalizare a pieþei gazelor pen-
tru marii consumatori. Surse apro-
piate situaþiei ne-au declarat: “FMI
a cerut ca ANRE sã evalueze, rapid,
pânã la 1 aprilie, riscurile pe cele
douã scenarii (accelerarea sau am-
ânarea calendarului) pentru a putea
vedea ce este mai bine pentru indu-
strie. Din calculele ANRE a reieºit
cã amânarea cu un an solicitatã de
marii consumatori nu-ºi mai are ro-
stul din cauza ieftinirii importurilor,
pe fondul scãderii dramatice a cere-

rii. Practic, în 2014, doar 20% din
piaþã mai reprezintã consumul
agenþilor economici rãmaºi în piaþa
reglementatã, care vor fi liberi sã-ºi
aleagã furnizorul din trimestrul IV
al acestui an”.

Conform prognozelor ANRE in-
vocate de sursele noastre, în acest an,
vom importa doar 15% din necesarul
de consum, faþã de circa 20% cât a
fost realizat în 2013, iar scãderea co-
taþiilor internaþionale va face ca preþul
gazelor interne sã ajungã la un nivel
foarte apropiat (circa 340 de dolari/
1.000 mc) de tariful producþiei inter-
ne chiar la jumãtatea anului ºi nu în
trimestrul IV. În prezent, gazele de
import costã în jur de 380 de dolari pe
mia de metri cubi, iar tendinþa este de
scãdere, mai afirmã sursele noastre.

A.T.
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