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Grecia a lansat discuþiile
cu deþinãtorii privaþi de
obligaþiuni elene

Ministerul grec de Finanþe a lansat
discuþiile cu deþinãtorii privaþi de obli-
gaþiuni guvernamentale, reprezentaþi
de Institutul Internaþional de Finanþe,
pentru schimbul de titluri în urma cã-
ruia datoria þãrii va fi redusã cu aproxi-
mativ 100 de miliarde de euro.

“Obiectivul nostru este sã punem
la punct o tranzacþie care sã atragã cel
mai larg sprijin posibil din partea
comunitãþiideþinãtorilordeobligaþiuni”,
a declarat ministrul Finanþelor de la
Atena, Evangelos Venizelos.

BCE ar putea împrumuta FMI

Lideri din zona euro ºi ai Fondului
Monetar Internaþional (FMI) au dis-
cutat ideea ca Banca Centralã Euro-
peanã (BCE) sã împrumute FMI,
astfel încât instituþia internaþionalã
sã aibã resurse suficiente pentru sus-
þinerea chiar ºi a celor mai mari þãri
din regiune, au declarat oficiali citaþi
de Reuters, conform Mediafax.

“Au avut loc discuþii pe aceastã
temã. Ar putea fi un mijloc de a ocoli
restricþiile legale impuse BCE”, a
declarat un oficial.

BCE poate forþa þãrile
cu probleme financiare
sã pãrãseascã zona euro

Banca Centralã Europeanã (BCE)
poate forþa þãrile cu probleme finan-
ciare sã pãrãseascã zona euro, dacã
vrea, prin refuzul de a accepta obli-
gaþiunile acestora ca garanþii în ope-
raþiunile de împrumut, a declarat
ºeful agenþiei de administarare a da-
toriei Germaniei, Carl Heinz Daube,
citat de Reuters, conform Mediafax.

“Dacã analizãm tratatele, cred cã
nu existã nicio cale de pãrãsire a zo-
nei euro. Dar ipotetic ne putem gândi
cã BCE ar putea sã nu mai accepte
obligaþiunile a una, douã, trei sau pa-
tru þãri, ceea ce tehnic ar însemna cã
aceste state ar trebui sã iasã din zona
euro”, a spus Daube.

Fitch: Perspectiva de
credit a bãncilor
americane, pusã în
pericol de criza datoriilor

Agenþia de evaluare financiarã
Fitch Ratings a avertizat cã bãncile
americane se confruntã cu un risc se-
rios de retrogradare a perspectivei de
credit, din cauza expunerii acestora
pe pieþele europene.

“Dacã actuala crizã a datoriilor
din zona euro nu va fi rezolvatã la
timp ºi într-o manierã ordonatã,
atunci perspectiva pentru bãncile
americane s-ar putea înrãutãþi”, con-
form Fitch.

Marea Britanie, pe
punctul sã intre într-o
nouã crizã a creditelor

Marea Britanie este pe punctul sã
intre într-o a doua crizã a creditelor,
avertizeazã Bank of England, care
ºi-a redus prognoza de creºtere a
economiei pe acest an ºi a sugerat
perspectiva unei recesiuni de tip W,
informeazã The Daily Telegraph,
conform Agerpres.

Protestatarii Occupy Wall
Street, la New York Stock
Exchange

Mii de demonstranþi erau aºteptaþi
sã protesteze ieri, la sediul New York
Stock Exchange, în cadrul miºcãrii
Occupy Wall Street, conform esti-
mãrilor Primãriei din New York.

V.R.

ÞEPEªIADA EXPLODEAZÃ

BVB: Cine schimbã pe cine?
V

alentin Ionescu ºi-a epu-
izat mandatul de director
general al Bursei de Va-
lori Bucureºti (BVB), în

urma deciziei de ieri a Consiliului
Bursei, întrunit, în mod neobiºnuit,
pentru a doua oarã într-o sãptãmânã,
la numai trei zile dupã ºedinþa de
luni, în care, conform Comunicatu-
lui de atunci, fuseserã analizate “re-
zultatele financiare ºi operaþionale la
zece luni” ºi unele aspecte ale activi-
tãþii executivului.

Decizia eliberãrii lui Valentin Io-
nescu din funcþie ilustreazã cã anali-
zele de luni nu au adus satisfacþie
Consiliului, punând capãt perioadei
de prelungire a mandatului sãu, reî-
nnoit pe 27 septembrie.

Consiliul BVB a continuat sã-i re-
proºeze lui Valentin Ionescu partea
de vinovãþie pe care i-o atribuie în
eºecul ofertei publice “Petrom” din
iulie (deºi, o vinã, cel puþin egalã, o
poartã – cu o singurã excepþie -
membrii Consiliului, dar, mai ales,
preºedintele BVB, care s-a eclipsat
condamnabil, în perioada derulãrii
ofertei).

Comunicatul BVB de ieri con-
semneazã opinia Consiliului cã di-
rectorul general a îndeplinit doar o
proporþie de 10% din “þinta principa-
lã contractualã”, ceea ce, desigur
subînþelege slabele performanþe fi-
nanciare ale BVB, dar ºi nivelul scã-
zut al restructurãrii instituþiei.

În ºedinþa de ieri a atârnat faptul cã
Valentin Ionescu nu a redimensionat

echipa BVB, pe locurile eliberate
angajând alþi lucrãtori ºi cã lucrãtorii
concediaþi au avut motive credibile
sã se plângã în justiþie.

Conducerea Bursei anunþase anul
trecut, la finele lunii iulie, cã are în
vedere o reducere a costurilor opera-
þionale cu 10-20%, la nivelul grupu-
lui ºi cã diminuãrile se vor face prin

externalizarea unora dintre operaþiu-
ni, renegocierea contractelor, creºte-
rea eficienþei utilizãrii personalului
ºi eliminarea suprapunerilor de per-
sonal.

Dar, în virtutea deciziilor din Ju-
stiþie, BVB nu numai cã a fost nevoi-
tã sã-i reangajeze pe salariaþii dispo-
nibilizaþi, ci ºi sã îi despãgubeascã cu

valoarea salariilor majorate, indexa-
te ºi reactualizate, precum ºi cu cele-
lalte drepturi de care ar fi beneficiat
de la data concedierii ºi pânã la efec-
tiva reintegrare, în plus plãtind avo-
caþii ºi achitând cheltuielile de jude-
catã.

Întregul conflict a adus prejudicii
de imagine prin scandalul care l-a
însoþit (subiecte: mocheta, purtãtoa-
rea de cuvânt, mobilarea biroului,
turneul de tenis, etc.) ºi prin faptul cã
BVB a devenit subiect al unei inves-
tigaþii dispuse de CNCD (Consiliu-
lui Naþional pentru Combaterea Dis-
criminãrii), care, în treacãt fie spus,
amendase BVB ºi în anul 2010.

Reproºul cel mai grav, însã, pare sã
fie conþinut în cele mai puþin sugesti-
ve cuvinte ale Comunicatului BVB
de ieri: “Nu a alocat timp pentru coor-
donarea resurselor BVB în vederea
atingerii þintelor planificate cãrora
le-a acordat o importanþã redusã“.

Ele sugereazã cã unii membri ai
Consiliului suspecteazã lipsa de
ataºament a directorului general faþã
de BVB, dând expresie unei bãnuieli
ºoptite prin piaþa de capital cã, de
când vicepreºedintele societãþii
“Franklin Templeton - România”
Grzegorz Konieczny ºi-ar fi fãcut
ciudata apariþie în conducerea Bur-
sei, s-ar fi conturat ºi o abia zãritã in-
tenþie ca Fondul Proprietatea sã fie
mutat la Bursa de la Varºovia.

MAKE

(continuare în pagina 6)

Obligaþiunile
Spaniei ºi
Franþei, vândute
la randamente
tot mai mari
l Cererea pentru
titlurile spaniole – cea
mai redusã din 2008

Spania ºi Franþa au vândut ieri
obligaþiuni guvernamentale,
randamentele cerute pentru

aceste titluri fiind foarte mari, ceea
ce aratã cã investitorii au tot mai pu-
þinã încredere în pieþele financiare.

Spania a vândut, ieri, titluri de
3,56 miliarde euro cu maturitatea la
zece ani, la un randament mediu de
aproape 7% - cel mai ridicat de la
crearea zonei euro. Þinta maximã
stabilitã de guvern pentru emisiunea
de ieri a fost de 4 miliarde euro.

Trezoreria de la Madrid a anunþat
cã a vândut obligaþiuni cu scadenþa
în ianuarie 2022, la un randament
mediu de 6,975%, comparativ cu
6,69% la licitaþia anterioarã de pe
piaþa secundarã, respectiv 5,433% la
emisiunea de luna trecutã, când Spa-
nia a plasat obligaþiuni cu maturita-
tea în aprilie 2021. Randamentul
maxim acceptat de guvernul spaniol
a fost de 7,088%. În 1997, Spania a
acceptat un randament de 7,26%
pentru obligaþiuni pe zece ani.

Dupã licitaþia de ieri, randamentul
titlurilor spaniole cu maturitatea la
zece ani a ajuns la 6,708%.

A.V.

(continuare în pagina 13)

Proteste în Italia ºi Grecia
Italia a fost cuprinsã de proteste

ieri, în contextul în care noul premier
Mario Monti ºi-a anunþat planul prin
care promite sã stimuleze economia.

Sute de studenþi au manifestat în
Milano, capitala financiarã a Italiei,
împotriva “guvernului de bancheri”
condus de economistul Mario Monti.
Aceºtia s-au luptat cu Poliþia, care
încerca sã-i împiedice pe protestatari
sã ajungã la Universitatea Bocconi,
condusã de Monti. Manifestanþii nu
sunt de acord cu reducerile salariale
ºi lipsa locurilor de muncã.

Studenþii s-au deplasat ºi la clãdi-
rea Asociaþiei Bancare din Italia,
unde au aruncat cu ouã ºi bancnote
false (dolari).

Demonstraþii au avut loc, de ase-
menea, în Roma, Torino ºi Palermo.
La Roma, sute de studenþi au mani-
festat în faþa Universitãþii Sapienza,
iar alþii s-au adunat în apropierea
principalei gãri din oraº. Ulterior,
aceºtia s-au deplasat cãtre clãdirea
Senatului, unde legiuitorii urmau
sã-ºi exprime votul de încredere
pentru noul guvern.

Transportul din Italia a fost parali-
zat ieri, sindicaliºtii din domeniu

fiind în grevã de 24 ore. La rândul
lor, lucrãtorii din învãþãmânt ºi sãnã-
tate au încetat lucrul.

În timp ce þara era cuprinsã de pro-
teste, Mario Monti declara cã “viito-
rul euro depinde ºi de mãsurile pe
care le va lua Italia în sãptãmânile
care urmeazã, iar sfârºitul euro ar ca-
uza dezintegrarea pieþei unice”.

ªi în Grecia au fost demonstraþii
ieri, mii de protestatari manifestând
în Atena împotriva mãsurilor de aus-
teritate.

Cel puþin 4.000 de persoane s-au
alãturat unui marº lansat de studenþi
pentru marcarea aniversãrii revoltei
din 1973, care a ajutat la înlãturarea
dictaturii militare din þarã. Potrivit
agenþiilor strãine, 20 de tineri au fost

arestaþi ieri.
“Nu avem bani, nu avem locuri

de muncã ºi nici viitor în aceastã
þarã”, a declarat Sotiris Kirbas,
ºomer, în vârstã de 52 de ani. Alþi
participanþi la demonstraþii purtau
bannere pe care scria: “Îi vom
scoate pe toþi afarã!” (n.r. – pe guver-
nanþi), “Jos guvernul de socialiºti,
conservatori ºi fasciºti!, “În faþa ti-
raniei, cineva trebuie sã aleagã între
lanþuri ºi arme”.

Amintim cã noul guvern elen,
condus de Lucas Papademos, trebu-
ie sã obþinã pânã la mijlocul lunii de-
cembrie cea de-a ºasea tranºã, de 8
miliarde euro, din împrumutul ex-
tern contractat în 2010 de la UE ºi
FMI. (V.R.)

FINANÞELE NU MAI IES PE WALL STREET

Împrumutul în dolari, încã nu
l Drãgoi: Aºteptãm sã se calmeze pieþele ca sã
lansãm emisiunea de obligaþiuni în dolari
l Prima de risc a României, spre maximul anului

Þara noastrã nu se va mai împru-
muta pe pieþele internaþionale prin
programul MTN (Medium Term
Notes) în dolari, deoarece contextul
internaþional nu pemite acest lucru.

Finanþele vor aºtep-
ta pânã când pieþele in-
ternaþionale se vor cal-
ma, ca sã lanseze emi-
siunea MTN în dolari,
programatã iniþial pen-
tru sfârºitul lunii no-
iembrie, potrivit lui
Bogdan Drãgoi, secre-
tar de stat în cadrul
MFP.

Reprezentanþii Mi-
nisterului Finanþelor
Publice (MFP) au participat, în ulti-
ma sãptãmânã, la întâlniri cu investi-
tori în Marea Britanie ºi SUA pentru
promovarea emisiunii de obligaþiuni
în dolari. Întâlnirile cu investitorii au
avut rezultate bune, potrivit declara-

þiilor fãcute de Bogdan Drãgoi, se-
cretar de stat în cadrul MFP, pentru
Bloomberg.

Domnia sa a declarat: “Seria de
prezentãri a avut rezultate bune, in-

vestitorii manifestând
interes puternic pentru
România, iar acum
aºteptãm cel mai bun
moment pentru a emite
obligaþiunile în dolari.
Aºteptãm ca pieþele sã
se calmeze ºi suntem
gata sã lansãm imediat
ce se întâmplã acest lu-
cru. Vrem sã ne diver-
sificãm sursele de fi-
nanþare prin aceastã

primã emisiune în dolari ºi vrem sã
avem întâlniri regulate cu investitorii,
urmând exemplul Poloniei”.

ELENA VOINEA
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