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Tot mai puþini britanici
aºteaptã majorarea
dobânzii

Numãrul britanicilor care aºteaptã
majorarea dobânzii de cãtre Banca
Angliei, în urmãtoarele 12 luni, a
scãzut pânã la nivelul minim al ulti-
milor doi ani, conform unui sondaj al
bãncii centrale, publicat la finele
sãptãmânii trecute.

Acesta aratã cã numai 35% dintre
cei intervievaþi anticipeazã creºterea
dobânzii în anul care urmeazã, faþã
de 50% în august. Totodatã, propor-
þia celor care spun cã dobânda va fi
menþinutã la nivelul curent în viitoa-
rele 12 luni a ajuns la 38%,
comparativ cu 26% în august.

La data de 10 decembrie, Banca
Angliei a sugerat cã nu se grãbeºte sã
creascã dobânzile, menþionând cã
declinul preþului petrolului ºi creºte-
rea înceatã a salariilor a determinat-o
sã menþinã costurile împrumuturilor
la nivelul minim record de 0,5%.
Banca nu a mai modificat dobânda
din 2009.

În toamna anului curent, guverna-
torul bãncii centrale de la Londra,
Mark Carney, considera cã ar putea
fi necesarã creºterea dobânzilor în
curând. Carney anticipa, atunci, o
majorare a dobânzii la începutul lui
2016.

V.R.

ALEGERILE BVB

Dan Paul ºi Lucian
Anghel se bat pentru
preºedinþia Bursei

Dan Paul, preºedintele Aso-
ciaþiei Brokerilor, ºi Lucian
Anghel, preºedintele actual

al Bursei de Valori Bucureºti, par sã
fie favoriþii pentru funcþia supremã
de conducere a Bursei, împãrþind
acþionarii în douã tabere, dupã cum
s-au exprimat mai mulþi cunoscãtori
ai pieþei.

Alegerile pentru un nou Consiliu
de Administraþie al BVB sunt pro-
gramate astãzi.

Cu Lucian Anghel ar merge, cel
puþin în mod tradiþional, grupurile
bancare ºi fondurile de pensii, care
au calitatea cã sunt mai disciplinate
ºi este mai dificil ºi mai puþin proba-
bil sã îºi schimbe voturile de pe azi
pe mâine. Dar ºi aici au fost observa-
te fricþiuni, în ultima vreme, cãci
unele fonduri se pare cã ar fi nemul-
þumite de faptul cã BVB, sub condu-
cerea lui Anghel, s-a concentrat prea
mult pe evenimente de marketing, în
ultima perioadã.

În schimb, despre Dan Paul se
spune cã ºi-a fãcut o campanie fermã
ºi cã, pe lângã brokerii independenþi,
pe care se bazeazã, a cãutat sã dislo-

ce ºi o parte din voturile din tabãra
lui Anghel.

În plus, preºedinþii a trei SIF-uri –
SIF Moldova, SIF Transilvania ºi
SIF Oltenia - au participat, sãptãm-
âna trecutã, personal, la Gala Premii-
lor Pieþei de Capital, organizatã de
Asociaþia Brokerilor, ceea ce ar pu-
tea sugera o oarecare preferinþã, la
alegerile de astãzi.

Dar, vorba cuiva, “este o enigmã
ce vor face SIF-urile”. Se pare cã
acestea vor decide chiar în ziua
AGA, cãci vor vota la faþa locului.

Înainte de AGA, atmosfera este
una aproape de rãzboi.

“Se fac jocuri cum nu îþi imagine-
zi, se promite, se ameninþã”, ne-a
spus un acþionar al Bursei.

Calculele sunt cu atât mai compli-
cate cu cât pe lista de candidaþi figu-
reazã Claudiu Doroº, vicepreºedinte-
le SIF Moldova, funcþie care este in-
compatibilã cu cea de administrator
BVB, conform regulamentelor Auto-
ritãþii de Supraveghere Financiarã.

ADINA ARDELEANU
(continare in pagina 6)

BNR I-A CERUT LUI IOHANNIS SÃ NU PROMULGE LEGEA DÃRII ÎN PLATÃ

Bogdan Olteanu: “Dacã bãncile negociau cu clienþii, nu se mai
ajungea la proiecte legislative”

Legea dãrii în platã ar fi putut sã
nu existe, dacã toate bãncile ar fi ne-
gociat cu clienþii lor ºi ar fi ajuns la
înþelegeri care sã le vinã în ajutor
consumatorilor, reiese din afirmaþii-

le fãcute, vineri, de viceguvernatorul
Bãncii Naþionale a României (BNR)
Bogdan Olteanu.

Oficialul Bãncii centrale a men-
þionat: “Dacã existã situaþii în care

bãncile nu au negociat cu clienþii,
atunci acestea sunt greºite. Este ex-
trem de important pentru toate bãn-
cile nu doar sã discute cu clienþii, ci
ºi sã ajungã la soluþii. Riscul pe care

bãncile ºi-l asumã prin rigiditatea lor
este tocmai cel al unei intervenþii
legislative”.

EMILIA OLESCU

(continare in pagina 7)

AMBASADORUL SERBIEI, BRANKO BRANKOVIÆ:

“Mulþumim României cã nu a
recunoscut independenþa Kosovo”
l România este al treilea partener comercial din UE al Serbiei, dupã
Germania ºi Italia l Interviu cu Excelenþa Sa, domnul Branko Brankoviæ,
ambasador al Republicii Serbia în România

Reporter: Excelenþã, au trecut
mai mult de doi ani de când sunteþi
ambasador la Bucureºti. Vã rugãm sã
ne împãrtãºiþi impresiile dumneavoa-
strã cu privire la România ºi români.

Ambasador Branko Brankoviæ:
Da, sunt doi ani ºi trei luni. Vedeþi,
nu am avut ocazia sã vin în România
pânã la momentul numirii mele ca
ambasador în þara dumneavoastrã,
dar odatã ajuns aici am fãcut multe
vizite - cel mai des am fost la
Timiºoara, deoarece minoritatea
sârbã de acolo, din Arad ºi zonele
circumscrise acestor oraºe numãrã
aproape 25.000 de persoane.

Interviu realizat de IULIAN
MAREª, consemnat de

TATIANA MIU

(continare in pagina 2)

Leul a luat-o la vale

Leul a ajuns, vineri, la cel mai
scãzut nivel din luna ianuarie
a anului trecut faþã de euro,

Banca Naþionalã a României
afiºând un curs de 4,5297 lei, iar de-
alerii pun scãderea pe seama mai
multor factori.

Pe 28 ianuarie 2014, cursul fusese
de 4,5317 lei/euro.

„Evoluþia leului este similarã cu
cea a monedelor din regiune, iar o
posibilã explicaþie pentru puternica
apreciere a monedei europene este ºi
recenta aversiune la risc apãrutã
dupã dezamãgirea pieþei privind de-
ciziile Bãncii Centrale Europene
(BCE), de la începutul lunii”, con-
form unor surse bancare, care ne-au
precizat cã în ciuda acestor
explicaþii, trendul “nu are un
fundament tehnic”.

BCE a redus dobânda acordatã
pentru depozitele bãncilor de la
-0,2% la -0,3% ºi a anunþat cã extin-
de achiziþiile de obligaþiuni pânã cel
puþin în martie 2017.

“E presiune de depreciere pe toatã
regiunea dupã dezamãgirea BCE, iar

volumele sunt mai mici decât joi”, a
declarat economistul ºef al ING
Bank România, Ciprian Dascãlu, ci-
tat de Mediafax.

Domnia sa a adãugat: “De aseme-
nea, nu este clar cum s-a schimbat
poziþia BNR de a limita deprecierea
leului. A surprins pe toatã lumea. O
parte din miºcare este corelatã cu
ieºirile de pe tirlurile de stat înaintea
aºteptatei decizii a Fed de sãptãmâna
urmãtoare. Corecþia pe titlurile rom-
âneºti este mai micã decât în regiune.
Fluxurile pe obligaþiuni explicã par-
þial (deprecierea leului, n.r.) ºi ar pu-
tea fi, de asemenea, ºi închiderea
unor poziþii care se aºteptau la
aprecierea leului”.

Analiºtii se aºteaptã ca Fed sã cre-
ascã dobânda de politicã monetarã
(prima majorare a ratei cheie din
aproape un deceniu).

ALEXANDRU COSTEA

(continare in pagina 15)

Citiþi, în pagina 8, detalii despre

ºedinþa pieþei valutare de vineri.

COMUNICAREA ISTERICÃ ÎMPOTRIVA LEGII DÃRII ÎN PLATÃ

Cu pixul, în tranºeele sãpate
de Banca Naþionalã a României

n Raport de la
conferinþa de presã
BNR, din data de 11
decembrie

C
el care a prezentat opinia
BNR pe subiectul legii
dãrii în platã a fost dom-
nul Bogdan Olteanu, vi-

ceguvernatorul Bãncii Centrale, deºi
dupã conferinþã a fãcut declaraþii ºi
Eugen Rãdulescu, director al Direc-
þiei Stabilitate la Banca Naþionalã.

La prezidiu a mai fost Alexandru
Pãunescu, director juridic în Banca
Naþionalã.

Primul lucru care mi-a atras aten-
þia dupã ce mi-am salutat colegii din
presã ºi mi-am aºezat geanta pe ace-
laºi scaun pe care stau de obicei, si-
tuat oarecum în mijlocul sãlii, a fost
remarca domnului Corneliu Cojoca-
ru, expert principal la Direcþia co-
municare din BNR.

EMILIA OLESCU

(continare in pagina 6)
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PLASAMENTELE ÎN DOLARI VOR FI MAI
ATRACTIVE

Cotaþia aurului, aºteptatã sã
coboare la 1.000 de dolari uncia

Preþul aurului va coborî la 1.000
de dolari uncia, în primele douã
luni ale anului viitor, de la circa
1.070 dolari în prezent, în condiþii-
le în care aºteptata ma-
jorare de dobândã de
cãtre banca centralã
americanã (Federal Re-
serve – Fed) va face mai
atractive plasamentele în dolari,
conform specialiºtilor din dome-
niu.

În situaþia în care Fed va decide sã
majoreze dobânda cheie în reuniu-
nea consiliului guvernatorilor pro-

gramatã în aceastã sãptãmânã, cota-
þia metalului galben va coborî la
1.000 de dolari uncia, potrivit unui
sondaj realizat zilele trecute de agen-

þia Reuters, în rândul in-
vestitorilor instituþiona-
li. Totodatã, o analizã
Bloomberg anticipeazã
un preþ de 1.000 de dola-

ri/uncie în februarie anul viitor, nivel
la care cotaþia acestui metal nu a mai
fost din 2009.

A.V.

(continare in pagina 15)

MATERII

PRIME

Nu-i deloc uºor sã te respecþi ca ziarist pe subiectul bãncilor,

în aceste zile ale încleºtãrii pe Legea dãrii în platã, cãci agre-

sivitatea piþifelnicilor din jurul conducerii Bãncii Naþionale a

României a atins acum cote nemaivãzute în acest ultim sfert

de secol, intimidând relatãrile independente.

BNR i-a cerut preºedintelui Klaus Iohannis, printr-o scrisoa-

re, sã retrimitã în Parlament Legea dãrii în platã sau sã sesi-

zeze Curtea Constituþionalã - un gest care poate fi comentat

ºi pro ºi contra, dar indiscutabil, un gest rar, care transformã

banca noastrã centralã în parte interesatã la un proces legis-

lativ, cu care, fiind apoliticã, nu prea cred cã ar trebui sã aibã

de a face.

Instantaneu, târla de foºti ziariºti angajaþi de BNR (nu i-am

numãrat, dar îmi dã impresia cã-s chiar mai numeroºi decât

cei din Redacþia BURSA) a lãtrat articole ºi intervenþii la po-

sturile de televiziune, muºcând sofisme contra Legii dãrii în

platã ºi spunând adesea prostii atât de mari, încât te prosteai

fiind atent la ele.

MAKE

(continare in pagina 6)

Faci ºcoalã la Academia de jurnalism a Bãncii Naþionale a României ºi ajungi purtãtor de
cuvânt al Guvernului tehnocrat.


