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Jean-Claude Juncker:
Grecia poate intra
în faliment

Grecia ar putea intra în faliment
dacã populaþia va vota, în cadrul
unui referendum, împotriva pache-

tului de sprijin
aprobat recent
de Uniunea Eu-
ropeanã pentru
aceastã þarã,
a v e r t i z e a z ã
preºedintele Eu-
rogroup, luxem-
b u r g h e z u l

Jean-Claude Juncker (foto). Oficialul
european a arãtat, însã, cã este foarte
important cum va fi formulatã între-
barea în cadrul referendumului.

Fitch: Procesul
de îmbunãtãþire
a ratingurilor þãrilor
est-europene
s-ar putea opri

Procesul de îmbunãtãþire a ratin-
gurilor þãrilor din Europa de Est s-ar
putea opri, în condiþiile în care înce-
tinirea creºterii economice, cauzatã
de criza zonei euro, face mai dificil
controlul finanþelor publice, potrivit
Fitch.

Redresarea este în pericol din cau-
za unei încetiniri în zona euro, prin-
cipala piaþã pentru bunuri produse în
Europa de Est, a afirmat Charles Se-
ville, analist în cadrul Fitch, citat de
Bloomberg. Acesta a adãugat: “Ra-
tingurile din regiune se aflau pe un
trend de îmbunãtãþire de la începutul
anului trecut pânã în trimestrul al trei-
lea din 2011. Acest trend s-ar putea
sã nu mai continue”.

(Citiþi detalii în pagina 5)

Preþul petrolului
scade semnificativ

Planul Greciei de organizare a
unui referendum pentru cel de-al
doilea pachet de asistenþã financia-
rã, obþinut la summitul liderilor UE

desfãºurat sãp-
tãmâna trecutã,
la Bruxelles, a
adus declin pe
piaþa þiþeiului.

Cotaþia þiþeiu-
lui brut cu livra-
re în decembrie
a coborât cu

2,7% la ora 10.33, la New York
Mercantile Exchange, ajungând la
90,64 dolari/baril. La ICE Futures
Europe din Londra, preþul petrolu-
lui Brent a scãzut cu 2,4%, la 106,95
dolari barilul.

EFSF vrea sã vândã
obligaþiuni de
3 miliarde euro

Fondul European de Stabilitate
Financiarã (EFSF) intenþioneazã
sã obþinã 3 miliarde de euro
printr-o emisiune de obligaþiuni pe
termen de zece ani, pentru finanþa-
rea programului de sprijin destinat
Irlandei.

Operaþiunea va fi lansatã în
curând, în funcþie de condiþiile de pe
pieþe, potrivit FESF. Noua emisiune,
a patra de la înfiinþarea Fondului, va
finanþa o parte din ajutorul destinat
Irlandei.

V.R.

Euro s-a întãrit la 4,3435 lei
l Cristian Cochinþu: Leul depãºeºte cel mai important prag de rezistenþã
din ultimii ani

Leul a pierdut, ieri, aproape
doi bani, în faþa monedei eu-
ropene, continuând sã se de-

precieze pentru a doua ºedinþã con-
secutiv. Banca Naþionalã a Româ-
niei (BNR) a afiºat, ieri, un curs de
referinþã de 4,3435
lei/euro, în creºtere cu
1,92 bani, comparativ
cu ºedinþa precedentã.

Moneda europeanã a
continuat sã se întãreas-
cã faþã de leu la cursul
BNR, deºi pe plan inter-
naþional euro a scãzut în
raport cu dolarul ameri-
can la 1,3668 unitãþi, de
la 1,3858, în ºedinþa an-
terioarã.

Aprecierea euro, pe plan local,
este surprinzãtoare, în condiþiile în
care CDS-urile (n.r. Credit Default
Swap) þãrii noastre sunt în scãdere,
situându-se la nivelul de 345 puncte
de bazã, dupã ce la începutul lunii
octombrie au atins valoarea de 472

de puncte de bazã. Scãderea cota-
þiilor CDS indicã faptul cã a scãzut
costul primei de asigurare pe care
þara noastrã ar trebui sã-l plãteascã
investitorilor, în caz de default.

Preºedintele Traian Bãsescu a de-

clarat, la începutul sãptãmânii, cã tri-
mestrul al treilea va aduce o creºtere
a consumului de 3%, “datoritã faptu-
lui cã a crescut puterea de cumpãrare
a populaþiei, ca efect al diminuãrii
inflaþiei”.

În acest context, moneda naþiona-

lã nu dã semne de întãrire, ci din con-
trã se depreciazã în favoarea euro.

Analiºtii susþin cã aceastã depre-
ciere este cauzatã de percepþia nega-
tivã a investitorilor faþã de monedele
emergente, care nu este neapãrat una

raþionalã.

Cristian
Cochinþu: “Este
probabil un curs
de 4,5 lei/euro”

Cristian Cochinþu,
analist financiar în ca-
drul “Admiral Mar-
kets”, ne-a declarat cã
leul este vãzut, în piaþã,
ca o monedã cu grad

mai mare de risc decât euro. În gene-
ral, valutele emergente sunt mai ris-
cante decât euro, potrivit domniei
sale.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

UN ANUNÞ FÃRÃ AVERTISMENT

Grecii vor decide
supravieþuirea zonei euro

C
u fusta trasã decent peste
genunchi, Uniunea Eu-
ropeanã se uita, luni sea-
rã, la televizor ºi mânca

floricele, mulþumitã cã a reuºit, în
sfârºit, sã închege un plan de salvare
pentru Zona Euro, când premierul
elen George Papandreou a apãrut
brusc pe ecran ºi a anunþat cã va or-
ganiza un Referendum, pentru apro-
barea ajutorului financiar extern în
valoare de 130 de miliarde de euro
convenit cu liderii europeni în oc-
tombrie.

Uniunea Europeanã a crezut cã
vede “Muppets”.

“Oare grecii acceptã noul acord
sau nu? Dacã nu îl vor, nu va fi adop-
tat”, a spus Papandreou, anunþând cã
va organiza Referendumul în câteva
sãptãmâni, dar ministrul de finanþe
Evangelos Venizelos a precizat cã va
avea loc în ianuarie.

Apoi, Uniunea Europeanã ºi-a zis
cã-i emisiunea umoristicã “Trãsniþi
în UE”.

Dar, nu, erau ºtirile de la televiziu-
nea publicã din Atena.

Uniunii Europene i-au cãzut
ochelarii de pe nas ºi floricelele pe
covor.

ªi acþiunile.
Biata Uniune Europeanã a cãzut

pe spate, cu ochii holbaþi, într-o bol-

borosealã frustratã: preºedintele
Eurogroup, luxemburghezul
Jean-Claude Juncker, a declarat pen-

tru postul de radio RTL cã nu exclu-
de intrarea Greciei în faliment în
eventualitatea unui vot negativ la

Referendum (un sondaj recent, din
Grecia, arãta cã 60% din greci nu
agreeazã ajutorul financiar extern”).

Furia i-a înecat vocea Uniunii Eu-
ropene, iar Germania i-a intrat în
palpitaþii: preºedintele “think
tank”-lui “Bavarian Financial Cen-
tre” a exclamat: “Se vede încã o datã
ce greºealã enormã a fost ca Grecia
sã nu fie datã afarã din Zona Euro,
încã de la început”, iar Joerg Ro-
choll, preºedinte al “European Scho-
ol of Management and Technology”
din Berlin a spus cã Referendumul
declarat de Papandreou ar putea con-
duce la situaþia în care “Grecia nu ar
mai putea rãmâne membru al UE”.

Uniunea Europeanã se simte ºan-
tajatã.

Ca sã-ºi salveze Grecia (dar ºi pro-
pria piele), Uniunea Europeanã s-a
dus dupã bani la China, în genunchi,
iar China i-a dat trei rãspunsuri:

1. “Da”,
2. “Nu”,
3. “Mai vedem”.
Cine ar crede cã în China ar exista

trei voci este extraterestru.
Nu, China vrea într-adevãr sã aju-

te Uniunea Europeanã, dar nu acum.
Ceva mai încolo.

MAKE

(continuare în pagina 13)

DOUÃ CANDIDATURI PENTRU
CONSILIUL DE ADMINISTRAÞIE

ªeful CSSPP ºi un broker,
în luptã pentru SIF Moldova
l Ambii s-au declarat în favoarea eliminãrii
pragului de deþinere de 1% la SIF-uri

Douã can-
didaturi au
fost depuse
pentru Consi-
liul de Admi-
nistraþie al
SIF2 “Mol-
dova”, dupã
revocarea din
funcþie a lui
Matei Ale-
xandru, care
a fost acuzat
de prejudi-
cierea SIF în perioada în care a ocu-
pat funcþia de director general. În
luptã au intrat, pânã ieri, Mircea
Oancea, preºedintele Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private (CSSPP) ºi Mihai Chiºu,
broker la “IFB Finwest”, însã socie-
tatea mai acceptã cadidaturi pânã vi-

neri, 4 no-
iembrie.

AtâtMircea
Oancea, cât ºi
Mihai Chiºu
s-au declarat,
chiar anul
acesta, pen-
tru elimina-
rea pragului
limitã de de-
þinere de 1%
la SIF-uri.

“Statul sã
elimine ceea ce tot el a impus prin
lege, iar dacã SIF-urile vor acelaºi
tratament ca Fondul Proprietatea
atunci ar trebui sã accepte eliminarea
pragului”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Mircea OanceaMihai Chiºu

La 12:48 GMT (14:48 ora României), indicele FTSEurofirst 300, care include
cele mai importante companii europene, a pierdut 4,2%.
Cotaþiile bãncilor din Grecia, Italia ºi Franþa, cu expunere mare pe datoria þãrilor de
la periferia zonei euro, au afectat indicele sectorului bancar, aflat în declin cu 7,4%.
La 15:00, ora României, acþiunile bãncilor franceze Societe Generale, Credit
Agricole ºi BNP Paribas se aflau în declin cu 15,5%, 11,9%, respectiv 11,3%.
În Grecia, cotaþia Piraeus Bank a pierdut 12%, EFG Eurobank 13,7%, ATEbank
15,1%, National Bank of Greece 11%, iar Alpha Bank 10,3%.
Cele mai importante douã bãnci din Italia, UniCredit ºi Intesa Sanpaolo, au con-
semnat scãderi de 11,4%, respectiv 14,4%.
Pe bursa de la Frankfurt, acþiunile Commerzbank ºi Deutsche Bank au coborât
cu 10,8% ºi 11,2%, iar în Marea Britanie, RBS a pierdut 8%, în timp ce Barclays
a scãzut cu 10,2%. (MEDIAFAX)

Rezervele valutare
ale României
au scãzut în
octombrie cu 1,4
miliarde de euro

Rezervele valutare la Banca
Naþionalã a României au
scãzut cu 1,42 miliarde de

euro, de la 33,62 miliarde de euro, la
30 septembrie 2011, la 32,198 mi-
liarde de euro, la sfârºitul lunii oc-
tombrie. Banca Centralã a precizat
într-un comuni-
cat de presã cã
“majorarea în
luna septembrie
a rezervelor va-
lutare cu circa
1,1 miliarde euro
ºi scãderea aces-
tora în luna oc-
tombrie cu 1,4
mil iarde euro
exprimã variaþii-
le ratelor de schimb ale dolarului
american, lirei sterline ºi yen-ului
japonez faþã de euro ºi fluctuaþiile
fluxurilor de capital cu impact asu-
pra rezervelor minime obligatorii în
valutã ale instituþiilor de credit”.

Analistul Dragoº Cabat, vice-
preºedintele CFA, ne-a declarat: “În
condiþiile în care plãþile scadente
aferente datoriei publice în valutã au
fost în luna octombrie de numai 114
milioane euro, ieºirile de sume din
rezerva valutarã de 1,8 miliarde de
euro se datoreazã în opinia mea mai
ales reevaluãrii deþinerilor de obliga-
þiuni de stat ale diverselor þãri.

A.S.

(continuare în pagina 13)

Dragoº Cabat,
vicepreºedintele
CFA: “Ieºirile de
sume din rezer-
va valutarã de
1,8 miliarde de
euro se datorea-
zã, mai ales, ree-
valuãrii deþineri-
lor de obligaþiuni
de stat ale diver-
selor þãri”.


