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Zvonuri despre tranzacþii cu
“Daimler” ºi “Deutsche Telekom”,
infirmate de directorul general BVB

Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) ar fi tranzacþionat,
folosind propriii bani, mai

multe acþiuni listate pe Sistemul
Alternativ de Tranzacþionare
CAN-ATS, printre care ºi cele emi-
se de “Daimler” (DAI) ºi “Deutsche
Telekom” (DTE), susþin unele surse

din piaþã, un zvon pe care directorul
general al BVB, Valentin Ionescu,
l-a infirmat, râzând.

Sursele susþin cã operaþiunile ar fi
fost decise de directorul general al
Bursei, cu sprijinul unor membri din
Consiliul de Administraþie ºi cã ar fi
urmãrit sã transmitã semnale poziti-
ve privind funcþionarea CAN-ATS.

Sistemul de tranzacþionare CAN
(Companii ºi Acþiuni Noi)-ATS a
fost înfiinþat în martie, anul trecut,
dar primele tranzacþii au avut loc
câteva luni mai târziu, în noiembrie,
când acþiunile “Daimler”, producã-
torul automobilelor marca Merce-
des, au fost aduse pe piaþa bucu-
reºteanã.

BCR ºi-a asumat rolul de mar-
ket-maker pentru titlurile DAI.

În iunie, anul acesta, casa de bro-
keraj “Tradeville” a adus acþiunile
E.ON (EOAN), Bayer (BAYN) ºi
Deutsche Telekom (DTE) pe ATS-ul
BVB, devenind ºi market-maker
pentru aceste titluri, ºi a anunþat cã
vrea sã continue, aducând ºi acþiuni-
le “L’Oréal”, “Danone”, “Christian
Dior” ºi “Heineken”. n
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Olli Rehn: Liderii zonei
euro sunt aproape de un
consens în privinþa crizei

Comisarul european pentru afaceri
economice ºi monetare, Olli Rehn, a
afirmat ieri, la Dublin, cã liderii zo-
nei euro sunt aproape de un consens
în privinþa rezolvãrii crizei datorii-
lor. În opinia sa, deºi situaþia este
gravã, zona euro poate evita “o cala-
mitate” prin acþiuni coordonate, prin
majorarea capitalului bãncilor ºi sti-
mularea creºterii.

Barroso cere
recapitalizarea urgentã
a bãncilor

Preºedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, a fãcut apel,
ieri, la recapitalizarea urgentã a bãn-
cilor din Europa, avertizând cã insti-
tuþiile creditoare care refuzã sã facã
acest lucru ar putea pierde bonusuri-
le ºi dividendele.

Barroso a afirmat, în faþa Parla-
mentului European, cã bãncile tre-
buie sã-ºi majoreze urgent rata capi-
talului de bazã Tier1. Oficialul euro-
pean nu a oferit un procent în acest
sens, însã unele surse citate de presa
strãinã spun cã este vorba de o ratã
de 9%.

În opinia lui Barroso, bãncile tre-
buie, mai întâi, sã încerce sã-ºi majo-
reze capitalul prin intermediul pieþei
(în mod privat), iar dacã va fi necesar
sã obþinã sprijinul guvernelor în de-
mersul lor. Dacã acest sprijin nu va
putea fi obþinut, atunci Fondul Euro-
pean de Stabilitate Financiarã
(EFSF) ar putea oferi împrumuturi.

Barroso a mai fãcut referire la ne-
voia de extindere a puterii EFSF
(fãrã obligarea guvernelor sã ofere
noi garanþii), respectiv la crearea
“succesorului” EFSF, Mecanismul
European de Stabilitate (ESM), în
2012. Capacitatea de creditare pre-
vãzutã pentru ESM este de 500 de
miliarde euro, faþã de 440 de miliar-
de euro, în cazul EFSF.

Pierderile creditorilor
privaþi ai Greciei ar
putea fi de 30-50%

Pierderile investitorilor privaþi în
obligaþiunile Greciei ar putea fi de
30-50%, în cel de-al doilea program
de sprijin financiar, în loc de 21%,
cât a fost convenit iniþial, spun ofi-
ciali din zona euro, citaþi de Reuters.
Aceºtia aratã cã o astfel de variantã
este analizatã, însã deocamdatã nu a
fost luatã o decizie.

Scrisoare cãtre liderii
europeni: “Cooperaþi
pentru salvarea euro”

Un grup de 100 de personalitãþi
europene îi îndeamnã pe liderii re-
giunii, prin intermediul unei scrisori
deschise, sã coopereze pentru rezol-
varea crizei, întrucât, în caz contrar,
sistemul financiar mondial ar putea
fi distrus.

Scrisoarea a fost adresatã ºefilor de
guvern din zona euro. Potrivit semna-
tarilor, “criza din zona euro are nevo-
ie de o soluþie acum”, iar una dintre
acestea ar fi înfiinþarea unui Minister
unic al Finanþelor în zona euro.

FMI: Cipru trebuie sã ia
mãsuri urgente

Cipru trebuie sã ia mãsuri urgente
pentru susþinerea economiei, a anun-
þat, ieri, Fondul Monetar Internaþio-
nal (FMI), avertizând cã trebuie in-
tensificate eforturile de evitare a de-
rapajului fiscal provocat, în parte, de
expunerea pe Grecia. (V.R.)

A DOUA MAJORARE DE CAPITAL DIN ACEST AN

O nouã infuzie de capital
la BCR, de aproape
150 milioane de euro
l Propunerea majorarii capitalului BCR prinde SIF-urile pe poziþii diferite

A
cþionarii BCR au fost con-
vocaþi, pe 14 noiembrie,
sã se pronunþe asupra unei
noi infuzii de capital la

bancã, dupã ce, în primãvarã, au apro-
bat majorarea capitalului cu circa 55
de milioane de lei, prin incorporarea
profitului net din 2010. De data aceas-
ta, Comitetul executiv al BCR a pro-
pus capitalizarea bãncii cu 644 de mi-
lioane de lei (circa 150 de milioane de

euro), în urma emiterii unui numãr de
6,18 miliarde acþiuni noi, cu valoarea
nominalã de 0,1 lei/titlu.

Andreas Treichl, directorul gene-
ral al “Erste”, a declarat la începutul
sãptãmânii cã la BCR va avea loc o
majorare de capital, prin aport de nu-
merar, pânã la finele acestui an. De-
claraþia a venit în aceeaºi zi în care
“Erste” a anunþat o serie de mãsuri
extraordinare, printre care se numãrã

ºi reducerea valorii contabile a parti-
cipaþiei la BCR, cu 700 de milioane
de euro, la 1,1 miliarde de euro.

Oficialii “Erste” au precizat recent
cã operaþiunea de majorare a capita-
lului are în vedere în principal menþi-
nerea la un nivel optim a ratei de aco-
perire a creditelor neperformante.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN

(continuare în pagina 3)

Capitala statului
Pennsylvania a dat
faliment
Capitala statu-

l u i P e n n-
s y l v a n i a

(SUA), oraºul Harri-
sburg, ºi-a declarat
falimentul, ieri ºi
deºi, de la criza ani-
lor ’30, Statele Unite
au înregistrat 600 de
falimente orãºeneºti,
totuºi o astfel de situaþie este consi-
deratã rarã, iar cazul de acum este o
premierã istoricã, pentru cã Harri-
sburg este prima capitalã a unui stat
american care sã dea faliment.

Cu o popula-
þie de 49 500 de
locuitori (în
alte surse de
ieri, cifra este
de 55 000, dar,
adãugând sub-
urbiile, s-ar ri-
dica la circa
500.000), mu-
nicipalitatea se
confruntã cu o
datorie care depãºeºte de cinci ori bu-
getul sãu general datoritã modernizã-
rii ºi extinderii unui generator de
energie prin incinerarea de gunoi,
care nu aduce suficiente venituri.

În mai 2003, municipalitatea a
contractat un credit de 125 de milio-

ane de dolari ca sã construiascã inci-
neratorul; anul acesta, în luna mai,
municipalitãþii i-au lipsit $452 282
aferenþi ratei pe care o avea de plãtit.

Dar oraºul Harrisburg are pentru
anul acesta, o
datorie de $75
de milioane,
pe care nu o
poate plãti ,
dintr-un total
de $300 de mi-
lioane, scadent
în viitor, fãrã
sã gãseascã
vreo altã solu-
þie decât decla-

rarea falimentului (ceea ce presupu-
ne sã vândã parkingurile municipali-
tãþii, terenurile parcurilor publice
ºi… incineratorul).

MAKE

(continuare în pagina 3)

Analiºtii: Finanþele nu mai
au timp sã iasã pe pieþele
internaþionale, anul acesta

Este greu de crezut cã se poate
realiza o emisiune de titluri
de stat pe pieþele internaþio-

nale pânã la sfârºitul anului, având
în vedere cã suntem la jumãtatea lu-
nii octombrie, ne-a declarat analistul
economic Aurelian Dochia.

În opinia domniei sale “nu este
timp” pentru ca Ministerul Finanþe-
lor Publice (MFP) sã iasã, pânã la
sfârºitul anului, pe pieþele externe cu
o emisiune de titluri de stat (MTN),
aºa cum au anunþat reprezentanþii
ministerului, adâugând cã MFP mai
are la dispoziþie luna noiembrie ºi
prima jumãtate a lunii decembrie.

Aurelian Dochia a adãugat cã pen-
tru emisiunea viitoare de titluri de stat,
investitorii vor cere o ratã de dobândã
mai mare decât cea de la emisiunea
anterioarã ºi cã acest lucru se observã
ºipe“plasamenteledepeplan intern”.

“Nu vãd de ce ar fi altfel”, potrivit
domniei sale.

Doctorul în economie Daniel Io-
nescu este de pãrere cã licitaþia inter-
naþionalã cu titluri de stat se va deru-
la în primul trimestru din 2012.

Domnul Daniel Ionescu ne-a de-
clarat cã “demersurile MFPde a orga-
niza o licitaþie internaþionalã cu titluri
de datorie publicã denominate în do-
lari, aflate în faza de selecþie a oferte-
lor juridice - suspendate în momentul
de faþã - au în vedere soluþionarea
vârfului de sarcinã financiarã ce va
surveni în 2012 odatã cu ajungerea la
scadenþã, în primul rând, a unor
tranºe din creditul tras de la Fondul
Monetar Internaþional (FMI)”.

Domnia sa a adãugat: “Cu
siguranþã, licitaþia internaþionalã cu
titluri de stat se va derula în trimes-
trul I din 2012, indiferent dacã evo-
luþia CDS (n.r. Credit Default Swap)
va fi nefavorabilã”.

CDS-urile þãrii noastre au scãzut,
marþi, de la nivelul de 408 puncte de
bazã la nivelul de 391 puncte de bazã.
De la începutul acestei luni, CDS-urile
þãrii noastre au urmat o evoluþie de-
scendentã, dupã maximul de 472 pun-
ctedebazã, înregistratpe4octombrie.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 14)

S&P ºi Fitch
au retrogradat
bãncile spaniole

Agenþia de evaluare Stan-
dard&Poor’s (S&P) a redus, marþi
seara, calificativele de credit pentru
zece bãnci din Spania, considerând
cã perspectivele economice ale þãrii
vor continua sã afecteze sectorul
bancar în urmãtoarele 15-18 luni.

“În viziunea noastrã, economia
Spaniei se confruntã cu slãbirea pers-
pectivelor de creºtere pe termen
scurt, activitatea din sectorul imobi-
liar rãmâne slabã, iar turbulenþele de
pe pieþele de capital s-au înmulþit”,
confrom analizei S&P.

Printre bãncile afectate de decizia
S&P se numãrã cele mai mari instituþii
creditoare din þarã: “Banco Santander”
SAºi “Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria” SA (BBVA). Ratingul acestora a
coborât cu o treaptã, la “AA-”, de la
“AA”, cu perspectivã negativã.

Alte instituþii afectate de decizia S&P
sunt “Confederacion Espanola de Cajas
deAhorros”, “CajadeAhorrosyMonte
de Piedad de Zaragoza”, “Aragon y
Rioja”, “Banco de Sabadell” SA, “Ban-
kinter” SA, “Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Gipuzkoa y San Sebas-
tian”, “Bilbao Bizkaia Kutxa”. (A.V.)

(continuare în pagina 14)
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