Luni, 28 noiembrie 2011, nr. 230 (4591), anul XX
n AZI, ZIUA NAÞIONALÃ

A ALBANIEI
Albania þinteºte integrarea
în Uniunea Europeanã afirmã SAMI SHIBA,
Ambasadorul Albaniei în
România
PAGINA 2

BET = 4.241,55

la feminin
(Interviu cu Cristina Chiriac)
PAGINA 4

Agenþia de evaluare Fitch Ratings
a retrogradat, vineri, calificativele
mai multor bãnci portugheze, la o zi
dupã ce a redus ratingul de credit al
þãrii la “BB+”, de la “BBB-”.
Fitch a retrogradat ratingurile
pentru datoriile pe termen lung ºi ratingurile de suport ale “Caixa Geral
de Depositos”, “Banco Comercial
Portugues” (“Millennium bcp”) ºi
“Banco BPI”, la “BB+” de la
“BBB-”, iar ratingurile pentru datoriile pe termen scurt au fost reduse la
“B”, de la “F3”. Perspectiva asociatã
calificativelor este una negativã.
Potrivit Fitch, bãncile portugheze
trebuie sã-ºi consolideze capitalizarea, însã flexibilitatea lor în acest
sens ar putea fi din ce în ce mai redusã, ca urmare a înrãutãþirii mediului
economic ºi deteriorãrii calitãþii
activelor.

Randamentul
obligaþiunilor Ungariei,
în cea mai mare creºtere
din 2009
Randamentul obligaþiunilor pe
cinci ani ale Ungariei a înregistrat,
vineri, cea mai mare creºtere din februarie 2009 pânã în prezent, dupã
ce agenþia Moody’s a revizuit în scãdere ratingul suveran al þãrii.
Randamentul obligaþiunilor pe
cinci ani (de referinþã) a urcat cu 0,89
puncte procentuale, la 9,78%. Randamentul obligaþiunilor pe zece ani a
crescut cu 0,82 puncte, la 9,87%.
(Citiþi, în pag. 16, articolul
“Ungaria, trimisã de Moody’s
în categoria junk”)

V.R.
(continuare în pagina 3)

M

oneda europeanã a
ajuns, vineri, la cel
mai înalt nivel din
acest an, dupã ce, la
începutul sãptãmânii trecute, a sãrit
de pragul de 4,36 lei. Banca Naþionalã a României (BNR) a afiºat, vineri, un curs de referinþã de 4,3620
lei/euro, în creºtere cu 0,95 bani, faþã
de ºedinþa anterioarã.
O paritate euro/leu superioarã celei de vineri a fost înregistratã în iunie 2010, de 4,3688 lei/euro.
Pe piaþa valutarã, euro a deschis
la 4,3560 lei ºi a urcat pânã la nivelul maxim de 4,3680 lei. Moneda
europeanã a încheiat ºedinþa de vineri la 4,3639 lei, cu 0,17% mai
mult faþã de nivelul din ziua precedentã.

În timp ce la cursul BNR ºi pe piaþa
valutarã, moneda europeanã s-a întãrit
faþã de leu, pe plan internaþional euro a
pierdut teren faþã de dolarul american.
Paritatea euro/dolar a ajuns, vineri, la
1,3239 unitãþi, în scãdere cu 0,81%,
faþã de ºedinþa precedentã.
Dintre monedele din regiune, forintul maghiar s-a depreciat, vineri,
cel mai mult, cu 0,68%, pânã la nivelul de 314,35 forinþi/euro. Deprecierea s-a înregistrat pe fondul anunþului agenþiei de evaluare financiarã
”Moody’s”, care a redus ratingul
obligaþiunilor Ungariei la ”Ba1” de
la ”Baa3” (categoria ”junk”, nerecomandatã pentru investiþii).
De asemnea, zlotul polonez a scãzut, vineri, cu 1%, paritatea euro/zlot
ajungând la 4,5426 unitãþi.

Omul de afaceri Cãtãlin Chelu
este obligat, printr-o hotãrâre irevocabilã, sã despãgubeascã grupul industrial “Voiculescu&Co“ (Grivoco) pentru
încãlcarea
prevederile
legale de lansare a ofertei
publice de
cumpãrare,
potrivit unui
comunicat
transmis, vineri, de casa
de avocaturã
“Zamfirescu Racoþi Predoiu”. Hotãrârea instanþei reprezintã o premierã pentru piaþa de capital din România, spun avocaþii.
Obiectul litigiului îl constituie nereluarea ofertei publice obligatorii, cu
privire la acþiunile “Lacta Giurgiu” de
cãtre douã companii deþinute de Chelu
care acþionau concertat, deºi ajunsese-

La cursul BNR, nu doar moneda
europeanã s-a apreciat, vineri, comparativ cu leul, ci ºi dolarul american ºi
francul eleveþian. BNR a afiºat, vineri,
o ratã oficialã de 3,2926 lei/dolar, cu
3,78 bani peste paritatea anterioarã.
Un nivel superior celui de vineri s-a
înregistrat la începutul lunii ianuarie,
când Banca Centralã a publicat un
curs de referinþã de 3,2934 lei/dolar.
Referinþa pentru moneda elveþianã
a ajuns, vineri, la 3,5554 lei, cu 1,29
bani mai mult, faþã de cea anterioarã.

CDS-urile, la maxim
Pe lângã fluctuaþiile înregistrate
de monedele þãrilor emergente,
CDS-urile (Credit Default Swap care indicã riscul de default) acesto-

DOLAR = 3,2926 RON

Euro, cel mai lung
declin din ultimele
18 luni, faþã de dolar

ra au atins, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, valori record pentru acest an.
Prima de risc a þãrii noastre a
înscris, vineri, un nou maxim pentru
acest an, ajungând la valoarea de 490
de puncte de bazã, peste peste vârful
din octombrie de 472 de puncte de
bazã.
Prima de risc a Ungariei a avansat
mai puternic, la 638 de puncte de
bazã, reprezentând cel mai înalt nivel al acestui an, în contextul în care
”Moody’s” a retrogradat Ungaria în
categoria þãrilor nerecomandate investiþiilor.
De asemenea, CDS-urile Poloniei
au ajuns la un nou maxim al anului,
de 337 puncte de bazã.
ELENA VOINEA

Euro a încheiat, vineri, a patra sãptãmâna consecutivã de depreciere pe pieþele internaþionale, aceasta fiind cea mai
lungã perioadã de declin faþã de dolar
din ultimele 18 luni. Scãderea din intervalul 21-25 noiembrie a fost generatã
de eºecul Germaniei în plasarea emisiunii de obligaþiuni, care a arãtat cã actuala crizã a datoriilor din zona euro atinge
ºi cele mai sigure þãri din punct de vedere financiar.
Euro a coborât cu 2,1% sãptãmâna trecutã, ajungând vineri
la 1,3239 dolari pe piaþa din New
York, de la 1,3525 dolari la data
de 18 noiembrie. Moneda unicã
nu a mai înregistrat patru sãptãmâni consecutive de declin din luna
mai 2010.
Scãderea de vineri a fost de 0,8%.
În ziua respectivã, Italia a vândut
obligaþiuni de 8 miliarde de euro la
un randament de 6,504% - cel mai
ridicat din august 1997 pânã la momentul actual. Licitaþia din Italia a
venit la numai douã zile dupã ce
Germania, cea mai mare economie a
Europei, nu a reuºit sã plaseze decât
60% dintr-o emisiune de titluri pe
zece ani.
Analiºtii spun cã, în prezent, criza
datoriilor nu mai caracterizeazã doar
“periferia” zonei euro, ceea ce aratã
cã liderii regiunii nu au soluþii ca sã
punã capãt acestei situaþii.
Potrivit specialiºtilor, sunt tot mai
mari temerile legate de capacitatea
oficialilor europeni cu privire la gestionarea crizei datoriilor.
Agenþia Standard & Poor’s a redus
cu o treaptã, vineri seara, calificativul de credit al Belgiei, la “AA”, de
la “AA+”, cu perspectivã negativã.
S&P considerã cã garanþiile bancare, instabilitatea politica ºi încetinirea expansiunii economiei Belgiei
vor face dificilã reducerea datoriilor
þãrii. Retrogradarea Belgiei, de cãtre S&P, este prima din ultimii 13
ani. (A.V.)

ÎN ULTIMA PERIOADÃ,

Aurel ªaramet, FNGCIMM: Garanþiile

rã la o deþinere de peste 33% din acþiunile emitentului. Potrivit legii pieþei de
capital, lansarea unei oferte de
preluare este obligatorie la depãºirea
pragului de 33% din acþiuni.
Valoarea prejudiciului este de
aproximativ 500.000 de euro, au
menþionat reprezentanþii “Zamfirescu Racoþi Predoiu”.
Reprezentanþii casei de avocaturã
ne-au mai declarat: “Cele douã firme
care au acþionat concertat, fiind sub
controlul domnului Chelu Catalin,
sunt “Scopline” ºi “Goraº Consulting”, ambele din Galaþi. Aceste firme, în calitatea lor de acþionari care
au acþionat concertat cu privire la
emitentul “Lacta Giurgiu”, au fost
obligate la plata de despãgubiri în favoarea “Grivco”. Chelu Cãtãlin nu a
fost parte în litigiu, deci nu este obligat în nume propriu”.
CRÃIÞA SIMIONESCU
(continuare în pagina 6)

F

ondul Naþional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii
(FNGCIMM) a acordat, în ultima
perioadã, mai multe garanþii pentru
creditele de subzistenþã, decât pentru
cele de investiþii, ne-a declarat Aurel
ªaramet, preºedintele fondului.
Domnia sa a adãugat cã întreprinzãtorii contracteazã mai mult credite
pentru capitalul de lucru, deoarece
trebuie sã-ºi continue activitatea ºi
aceºtia nu se mai angajeazã în definirea unor strategii pe termen lung, din
cauza perioadei de crizã. Aurel ªara-

n Bermo Group Arad a anun-

þat vânzãri de 7 milioane de
euro, în anul 2011
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Valoarea nominalã a produselor derivate a ajuns la maximul
istoric de 707,5 trilioane dolari,
la finalul primei jumãtãþi a anului, potrivit cifrelor transmise de
instituþiile financiare cãtre Banca
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n Grupul “LUKoil”, afectat de taxe ºi deprecierea rublei

met ne-a precizat cã se poate trãi ºi în
perioade dificile, acesta fiind momentul în care trebuie proiectate activitãþi, strategii, dezvoltãri, pentru
urmãtorii trei-patru ani, nu pentru
urmãtoarele ºase luni.
Bãncile solicitã pe lângã garanþiile acordate de FNGCIMM ºi colaterale din ce în ce mai mari, ca sã-ºi
protejeze provizioanele, ne-a mai
declarat Aurel ªaramet, adãugând cã
nu este îngrijorat în privinþa funcþionalitãþii bãncilor.
Totuºi existã o anumitã reticenþã
în procesul de creditare, atât din par-

tea mediului de afaceri cât ºi din partea bãncilor, a adãugat preºedintele
FNGCIMM.
În privinþa activitãþii desfãºurate
de antreprenori, Aurel ªaramet ne-a
declarat cã unele afaceri s-au menþinut la nivelul anului trecut, iar altele
au scãzut. Excepþii au fãcut companiile din “zona prelucrãtoare” a cãror
cifrã de afaceri a crescut, potrivit
domniei sale.
ELENA VOINEA
Citiþi interviul pe larg în pagina 5.

BIS: Maxim istoric pentru derivate: 707,5 trilioane dolari
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PENTRU CÃ NU A FÃCUT OFERTÃ
DE PRELUARE PE BURSÃ
Fitch a retrogradat mai
multe bãnci portugheze

2 lei

Euro, la un nou record

Merkel ºi Sarkozy
fac un pas spre
guvernul european
Cancelarul german Angela Merkel
ºi preºedintele francez Nicolas Sarkozy
pregãtesc mãsuri mai drastice de combatere a crizei datoriilor din zona euro,
care includ un “pact de stabilitate” urgent, potrivit informaþiilor publicaþiei
Welt am Sonntag, citate de Reuters.
Potrivit Welt am Sonntag, Germania ºi Franþa sunt pregãtite sã se înþeleagã cu un numãr de þãri asupra unei
discipline fiscale dure.
Publicaþia citeazã surse guvernamentale germane care spun cã planul
anticrizã ar putea fi anunþat de Merkel ºi Sarkozy sãptãmâna aceasta.
Pactul ar putea conta drept prim
pas în perspectiva unui guvern economic european pe care cei doi lideri
l-au propus.
Modificarea tratatelor UE ar dura
prea mult, scrie ziarul citat, astfel cã þãrile din zona euro ar trebui sã evite asemenea amânãri prin adoptarea unui
Pact de Stabilitate, care sã fie implementat posibil la începutul lui 2012.
Pactul ar putea avea o structurã similarã Acordului Schengen iar între
þãrile semnatare ar urma sã fie încheiat un tratat care sã stabileascã reguli
stricte privind deficitul ºi controlul
bugetelor naþionale.
De asemenea, Banca Centralã Europeanã ar trebui sã fie mai implicatã
în acþiunile anticrizã în zona euro,
noteazã ziarul german. BCE este un
organism independent, a cãrei politicã nu poate fi stabilitã de guverne,
însã “aºteptãrile liderilor europeni
de la BCE sunt clare”, potrivit Welt
am Sonntag. (A.A.)
(continuare în pagina 6)
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(Bank of International Settlements - BIS), potrivit site-ului zerohedge.com.
Altfel spus, în primele ºase luni
din acest an, valoarea totalã a derivatelor a trecut de precedentul
maxim, de 673 trilioane dolari, înre-

gistrat în iunie 2008, noteazã site-ul
citat.
Acesta mai aratã ºi cã, faþã de decembrie 2010, suma nominalã a derivatelor a urcat cu 107 trilioane de
dolari, cea mai mare creºtere din
istorie. (F.A.)

