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Fitch: Reducerea
datoriei Greciei,
un faliment temporar

Ratingul Greciei rãmâne în cate-
goria “junk”, nerecomandatã inves-
tiþiilor, chiar dacã datoria þãrii a fost
redusã cu 50% de cãtre creditorii pri-
vaþi, conform anunþului fãcut, vineri,
de agenþia de evaluare Fitch Ratings.

“Planul este un pas necesar pentru
aºezarea finanþelor publice ale Gre-
ciei pe un fundament mai solid, însã
o reducere nominalã cu 50% va fi
vãzutã de agenþie ca un faliment
temporar”, potrivit Fitch.

Comitetul Basel:
Planul de recapitalizare a
bãncilor, suficient pentru
evitarea falimentelor

Planul autoritãþilor de reglemen-
tare bancarã din Europa privind obli-
garea unor instituþii creditoare sã-ºi
majoreze la 9% rezervele de capital
de bazã va fi, probabil, suficient ca
sã protejeze aceste entitãþi de insol-
vabilitate, declarã Stefan Ingves,
preºedintele Comitetului de Supra-
veghere Bancarã de la Basel, citat de
Bloomberg.

În opinia sa, liderii Europei vor re-
zolva criza datoriilor “pas cu pas”.

EFSF ar putea emite
obligaþiuni în yuani

Fondul de salvare a zonei euro
(Fondul European pentru Stabilitate
Financiarã - EFSF) ar putea, la un
moment dat, sã emitã obligaþiuni de-
nominate în moneda chinezã (yuan),
potrivit directorului executiv al
EFSF, Klaus Regling. Domnia sa a
adãugat: “Depinde dacã autoritãþile
chineze îºi vor da aprobarea în acest
sens. Îmi imaginez cã, în timp, acest
lucru s-ar putea întâmpla”. (V.R.)

PIERDERE LA NOUÃ LUNI

Brokerii: Rezultatele “Erste” nu
au surprins piaþa
l Acþiunile EBS, în scãdere cu 5,92%

“Erste” a înregistrat o pierdere de
1,5 miliarde euro în trimestrul trei,
faþã de un profit de 367 milioane euro
în perioada similarã din 2010, ca
urmare a amortizãrii fondului
comercial, constituirii de provi-
zioane în Ungaria ºi costurilor
legate de modificarea portofo-
liului CDS la valoarea justã.

Vineri, acþiunile “Erste
Bank” (simbol EBS) au scãzut
cu 5,92%, la 73,95 lei/unitate, la
Bursa de Valori Bucureºti, în
condiþiile unei scãderi de numai
0,86% pentru indicele celor mai
lichide zece titluri, BET.

Cu toate acestea, brokerii spun cã
se aºteptau la rezultatul raportat de
“Erste” ºi cã banca a fãcut bine cã a
anunþat anterior aspectele ce au de-
terminat pierderea raportatã.

“Rezultatele publicate astãzi (n.r.
vineri) de Erste Group Bank (EBS)
nu au surprins piaþa foarte tare, Gru-
pul atenuând impactul acestora încã

din 10 octombrie prin comunicatul
privind reducerea expunerii faþã de
statele periferice ale zonei euro, eva-

luarea portofoliului CDS, amortiza-
rea fondului comercial (total în
Ungaria ºi partial în România) ºi
aplicarea unitarã la nivelul grupului
a metodei dobânzii efective”, ne-a
spus Magda Sirghe, analist financiar
la “Tradeville”, adãugând: “La acel
moment, BVB a decis setarea limitei
inferioare de variaþie pentru titlurile

EBS la 25%. Astfel, astãzi (n.r. vine-
ri) Grupul Erste a anunþat o pierdere
netã de 973 milioane euro în primele

nouã luni ale anului, compara-
tiv cu un profit net de 633,8 mi-
lioane euro în perioada similarã
a anului trecut. Diminuarea ve-
niturilor, rezultat al reducerii
uºoare a celor din comisioane
ºi semnificative a celor din
operaþiuni financiare, deºi cele
din dobânzi au crescut margi-
nal, coroboratã cu majorarea
moderatã a cheltuielilor gene-
rale ºi administrative a generat
un raport cost/venit de 52,4%,

în creºtere de la 49,9% dupã primele
nouã luni ale anului 2010”.

A.A.

(continuare în pagina 3)

“COMPORTAMENTUL ÎN AFACERI, PE TIMP DE CRIZÃ”

Isãrescu: Deficitele vor persista,
pentru cã nu economisim suficient
C

riza - contextul european
ºi soluþiile nou adoptate
pentru salvarea Greciei,
consecinþele pe care ace-

stea din urmã le vor genera în siste-
mul bancar, precumºi soluþiile care ar
putea fi adoptate pentru ca þara noa-
strã sã treacã mai uºor peste noul val
de crizã- acestea au fost principalele
teme abordate de participanþii la con-
ferinþa “Comportamentul în afaceri
pe timp de crizã”, organizatã vineri de
ziarul BURSA, cu sprijinul Bãncii
Naþionale a României (BNR).

În cuvântul de deschidere, Guver-
natorul BNR, Mugur Isãrescu, a pus
accent pe competitivitate ºi perfor-
manþã, subliniind cã mediul de afa-
ceri din þara noastrã trebuie sã devinã
competitiv ºi sã performeze: “Sã
avem un cadru macroeconomic
adecvat ºi instituþii stabile - acestea
sunt condiþii necesare pentru a ajun-
ge la competitivitate, dar nu sufi-
ciente. Trebuie sã ajungem la nivelul
întreprinderilor, unde trebuie sã apa-
rã cuvântul «performanþã»”.

Guvernatorul BNR susþine cã þara
noastrã nu economiseºte suficient,
adãugând cã, din acest motiv, defici-
tele vor persista ºi în perioada urmã-
toare. De aceea, spune Mugur Isãres-
cu, trebuie sã pãstrãm deficitele la un
nivel rezonabil.

La rândul sãu, ministrul finanþelor
publice, Gheorghe Ialomiþianu, a
subliniat cã þara noastrã nu poate sã
reducã taxele ºi sã mãreascã cheltu-
ielile, întrucât o astfel de mãsurã ar
însemna “sã ducem þara în incapaci-
tate de platã”.

România nu a fost pregãtitã în mo-
mentul în care au început sã aparã

efectele crizei financiare mondiale, a
declarat oficialul MFP, precizând cã,
în 2009, þara noastrã avea un deficit de
peste 5,4% din PIB, sistemul de chel-
tuieli curente era nesustenabil, ne con-
fruntam cu dezechilibre macroecono-
mice, iar companiile nu erau restructu-
rate. Potrivit domniei sale, România
era obligatã sã asigure sustenabilitatea

finanþelor publice, pentru a evita intra-
rea în incapacitate de platã, drept pen-
tru care a apelat la acordul cu Fondul
Monetar Internaþional.

EMILIA OLESCU

Citiþi, pe larg, despre Conferinþa
“Comportamentul în afaceri pe timp
crizã”, în paginile 14 ºi 15.

TAKEV, CEO BULGARIAN STOCK
EXCHANGE:

BVB ºi-a exprimat intenþia
sã participe la privatizarea
Bursei din Bulgaria
l Vânzarea participaþiei statului cãtre
un investitor strategic, evenimentul anului viitor
la Bursa bulgarã

Ambiþia Bursei de Valori Bu-
cureºti sã participe la priva-
tizarea operatorului de piaþã

din Bulgaria a fost exprimatã de cã-
tre domnul Valentin Ionescu (n.r.
directorul general al BVB), în ca-
drul unui forum economic în Sofia,
în luna mai, ne-a declarat Ivan Ta-
kev, Chief Executive Officer al Bul-
garian Stock Exchange, în cadrul
unui interviu.

“Totuºi, nu au existat negocieri la
nivel de managemenet între cele
douã burse cu privire la viitoarea pri-
vatizare a participaþiei statului la
Bulgarian Stock Exchange”, ne-a
spus domnul Takev, adãugând cã
Ministerul de Finanþe bulgar, care
deþine 50,05% din capitalul bursei,
va desfãºura procedurile ºi va nego-
cia cu potenþialele pãrþi interesate.

Valentin Ionescu, directorul gene-
ral al Bursei de Valori Bucureºti,
ne-a declarat: “Ne dorim semnarea
unui memorandum de colaborare cu
aceastã instituþie (n.r. Bursa din Bul-
garia) ºi sper cã acest lucru se va
întâmpla foarte curând, semnarea
fiind una dintre premisele impor-
tante pentru dezvoltarea proiectelor
noastre viitoare”. Domnul Ionescu

nu a precizat dacã BVB este în nego-
cieri pentru achiziþia unei participaþii
la Bulgarian Stock Exchange, însã a
spus: “Bursa de Valori Bucureºti are

în strategia sa ºi proiecte privind par-
ticipaþii la alþi operatori. În acest sens
a iniþiat diverse discuþii ºi întâlniri pe
aceastã temã”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)

Trei sãptãmâni de apreciere
pentru euro, faþã de dolar
lMoneda unicã a trecut de 1,40 dolari pentru
prima oarã din septembrie pânã în prezent

Euro a crescut în raport cu dolarul
pe pieþele externe, în intervalul
24-28 octombrie, pentru a treia sãp-
tãmânã consecutiv, aceasta fiind cea
mai lungã perioadã de apreciere pen-
tru moneda unicã din iunie pânã la
momentul actual. Avansul de sãp-
tãmâna trecutã s-a datorat acordului
la care au ajuns liderii europeni cu
privire la recapitalizarea bãncilor ºi
reducerea datoriei Greciei de cãtre
creditorii privaþi.

Euro a câºtigat 1,8%, sãptãmâna
trecutã, ajungând la 1,4147 dolari vi-
neri, la New York. Cursul monedei
împãrþite de 17 þãri din Uniunea Eu-
ropeanã a depãºit pragul de 1,40 do-
lari pentru prima oarã din septembrie
pânã în prezent.

Analiºtii nu sunt, însã, prea siguri
cã aceastã tendinþã de creºtere va
continua, piaþa urmând sã fie foarte
atentã la informaþiile privind detalii-
le planului de salvare a zonei euro.

De menþionat cã, deºi pe ansam-

blul sãptãmânii trecute a avut un curs
pozitiv, euro a pierdut 0,3% vineri
faþã de moneda SUA, dupã ce ana-
liºtii agenþiei de evaluare Fitch Ra-
tings au declarat cã reducerea datoriei
Greciei, de cãtre creditorii privaþi,
este vãzutã ca un faliment temporar.

Deprecierea dolarului faþã de
euro, sãptãmâna trecutã, a adus
creºteri pe piaþa metalelor preþioase.
În cele cinci zile încheiate în 28 oc-
tombrie, preþul aurului cu livrare în
decembrie a crescut cu 6,8% la Co-
mex New York, ajungând la
1.747,20 dolari/uncie. Avansul sãp-
tãmânal a fost cel mai puternic din
ianuarie 2009 pânã la momentul ac-
tual. La New York Mercantile
Exchange, cotaþia platinei cu livrare
în ianuarie a urcat cu 9,4% sãptãmâ-
na trecutã, acesta fiind cel mai im-
portant câºtig înregistrat dupã luna
mai 2008.

A.V.

CONFERINÞA BURSA

Citiþi detalii despre rezultatele “Erste

Bank” ºi Banca Comercialã Românã,

în pagina 5.


