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Costurile de creditare
ale Belgiei, în creºtere

Costurile de creditare ale Belgiei
au crescut ieri, însã Guvernul de la
Bruxelles a reuºit sã vândã mai mul-
te emisiuni de obligaþiuni în sumã de
peste douã miliarde de euro. Vânza-
rea a venit dupã ce, vineri, Standard
& Poor’s a redus calificativul þãrii la
“AA”, de la “AA+”.

Belgia a trebuit sã plãteascã un
randament mediu de 5,66% pentru
obligaþiunile pe zece ani, în valoare
de 450 milioane de euro, faþã de un
randament de 4,37% în octombrie.

Ungaria: “Am anunþat
planul de acord cu FMI ca
sã evitãm retrogradarea”

Ungaria a anunþat cã intenþionea-
zã sã încheie un nou acord cu FMI ca
sã evite retrogradarea þãrii, a decla-
rat, ieri, Zoltán Cséfalvay, secretar
de stat în Ministerul Economiei.

Însã, planul Ungariei nu a reuºit
pe deplin. Agenþia Moody’s a retro-
gradat þara în categoria “junk”, nere-
comandatã investiþiilor, la câteva ore
dupã ce Standard & Poor’s a amânat
o decizie privind modificarea califi-
cativului þãrii.

Italia a plãtit, din nou,
randamente record
pentru obligaþiuni

Italia a fost nevoitã, ieri, sã accep-
te randamente record pentru o emi-
siune de obligaþiuni, dupã ce, vineri,
guvernul de la Roma a vândut titluri
de stat în valoare de 8 miliarde de
euro, la un randament de 6,504%,
aproape dublu faþã de cel de la prece-
denta emisiune, din octombrie.

Randamentul mediu plãtit ieri a
fost de 7,20%, cu 2,7 puncte procen-
tuale mai mare decât la licitaþia ante-
rioarã. Italia a obþinut, ieri, 567 mi-
lioane de euro, þinta guvernului fiind
de 500 – 750 milioane euro.

Van Rompuy:
“Euro nu este în pericol
de dispariþie”

Preºedintele Consiliului European,
Herman Van Rompuy, a dat asigurãri,
ieri, cã moneda unicã europeanã ºi
zona euro nu sunt în pericol de dis-
pariþie, în pofida crizei economice
grave ce afecteazã Europa, noteazã
cotidienele belgiene Le Soir ºi La
Derniere Heure, conform Agerpres.

Germania nu vrea
emisiuni de “obligaþiuni
de elitã”

Ministerul Finanþelor din Germa-
nia a negat, ieri, informaþiile potrivit
cãrora vor fi emise “obligaþiuni de
elitã”, ale þãrilor din zona euro care
beneficiazã de un rating “AAA”.

“Nu existã niciun plan privind
emiterea de bonduri de elitã, cu ra-
ting AAA”, a anunþat ministerul ger-
man, precizând cã informaþiile pri-
vind o astfel de emisiune, apãrute în
cotidianul Die Welt, nu sunt reale.

Peter Bofinger:
“Europa riscã un
adevãrat dezastru”

Europa riscã “un adevãrat de-
zastru”, dacã Banca Centralã Euro-
peanã (BCE) nu va ignora temerile
Germaniei ºi nu va prelua rolul de
creditor de ultimã instanþã al zonei
euro, afirmã Peter Bofinger, consi-
lier al Guvernului de la Berlin.

Bofinger vrea ca Europa sã încea-
pã sã emitã obligaþiuni comune pen-
tru statele din zona euro ºi considerã
cã BCE ar trebui sã cumpere masiv
astfel de titluri de stat. (V.R.)

CINE VA INCENDIA REICHSTAGUL DE ACEASTÃ DATÃ?

Un Titan(ic) numit Europa

D
e la acutizarea crizei da-
toriilor suverane, Euro-
pa a fost comparatã ade-
seori cu pachebotul Ti-

tanic. În 15 aprilie 2012 vor fi trecut
100 de ani de la scufundarea acestu-
ia, dupã ciocnirea cu un aisberg.

B l o o m b e r g
scria recent cã
“Germania ºi-a
cumpãrat bilet la
clasa I pe Tita-
nic”. Ultima
comparaþie a fã-
cut-o Harvinder
Sian, de la Royal
Bank of Scot-
land, care se întreba dacã nu cumva
Germania a rãmas ultimul pasager la
clasa I pe Titanic.

Dar poate fi comparatã Europa cu
Titanicul? Pachebotul a reprezentat
un vârf tehnologic al vremurilor
sale, iar scufundarea sa nu s-a datorat

greºelilor de construcþie, ci nesãbui-
rii cu care a fost mânat peste Atlantic
în cãutarea unui nou record.

Probabil cã zona euro a fost doar
perceputã ca un Titanic, care condu-
cea falnic regata bunãstãrii europe-
ne. Altfel nu ar fi de înþeles de ce mi-
cile bãrcuþe ale Estului s-au angajat
într-o cursã disperatã pentru a ajunge
din urmã falnicul vas amiral.

De fapt, cursa nici nu era a þãrilor
respective, ci a liderilor lor politici
mânaþi de ambiþii personale, care
ºi-au vândut þãrile pe nimic, cu spe-
ranþa cã odatã vor fi mândri comisari
europeni. Prea puþini s-au întrebat de
ce numele vasului de care încercau
sã-ºi agaþe parâmele nu era “Liberta-
tea”, ci “Titanic”.

Dar Europa Unitã nu a fost nicio-
datã un titan cu o viziune comunã, ci
doar un amalgam uriaº de interese,
strânse împreunã în chingi birocrati-
ce fãrã precedent. Banii ieftini au

creat iluzia bunãstãrii, în ciuda pier-
derii accelerate a competitivitãþii ºi a
golirii economiilor, mai ales a celor
de la periferie, de capacitãþile pro-
ductive.

Bernard Connolly a publicat, în
1995, o carte cu titlul “Inima putredã
a Europei”, în care explica adevãrate-
le motive ale Franþei ºi Germaniei
pentru crearea unei uniuni monetare.
Pe atunci, Connolly era ºeful diviziei
monetare a Comisiei Europene,
responsabilã cu monitorizarea ERM
(n.a. Mecanismul Ratelor de
Schimb), iar dupã publicarea cãrþii a
fost concediat. Curtea Europeanã de
Justiþie a decis cã acþiunea Comisiei
Europene a fost justificatã, iar Uniu-
nea Europeanã poate suprima în mod
legal criticile aduse instituþiilor ºi li-
derilor europeni. Ce fel de democra-
þie este aceea în care dreptul la liberã
exprimare reprezintã un pericol?

(continuare în pagina 3)

Acþionarii SIF “Moldova” au aprobat
vânzarea participaþiei la BCR
l Societatea rãmâne fãrã un administrator

Acþionarii SIF2 “Moldova”,
reuniþi ieri în Adunarea Ge-
neralã, au aprobat

condiþiile generale privind va-
lorificarea acþiunilor BCR,
urmând ca, în urmãtoarea pe-
rioadã, sã înceapã negocierile
cu Grupul Erste, potrivit unui
comunicat transmis Bursei de
Valori Bucureºti.

Propunerea privind valorifi-
carea acþiunilor BCR a întrunit
91,6% din voturile acþionarilor.
La prima convocare AGA, care
a avut loc sâmbãtã, cvorumul
nu a fost întrunit.

În schimbul pachetului de
6% din acþiunile BCR, SIF
“Moldova” va încasa 123,6 mi-
lioane de lei în numerar ºi va
primi un pachet de aproximativ
1% din titlurile Erste, condiþiile tran-
zacþiei fiind aceleaºi pentru fiecare
SIF.

Costel Ceocea, Preºedintele SIF

“Moldova”, ne-a declarat cã listarea
sub aspectul avantajelor aduse ar fi

fost o variantã mult mai bunã decât
tranzacþionarea, dar, hotãrârea fiind
luatã în AGA, aceasta devine obliga-
torie pentru toþi acþionarii.

SIF “Moldova” este singura dintre
SIF-uri care nu începuse negocierile

de tranzacþionare cu Erste. Cele-
lalte SIF-uri au acceptat tranzac-
þia în lunile octombrie ºi noiem-
brie, trei dintre acestea semnând
deja înþelegerea.

SIF “Banat-Criºana” (SIF1)
a finalizat douã contracte prin
care a vândut ºi a schimbat
2,63% din capitalul BCR. În
urma aportului de acþiuni BCR
în schimb cu acþiuni Erste, SIF
Banat-Criºana deþine 0,45%
din capitalul Erste Group Bank.

Totodatã, SIF Muntenia a ce-
dat 2,99% din acþiunile BCR
pentru 0,66% din titlurile Erste.

SIF Transilvania este singura
care va ceda în acest an întregul
pachet de acþiuni controlat la

BCR, de 6%.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 4)

Deputaþii au sãrit, din nou,
pragul la SIF-uri

Deputaþii nu au votat, nici
ieri, proiectul de lege pri-
vind ridicarea pragului ma-

xim de deþinere la SIF-uri, de la 1%
la 5%, dupã ce în ºedinþele din 21 ºi
22 noiembrie l-au amânat din lipsã
de timp.

Deputatul Maria Barna ne-a de-
clarat: “Astãzi (n.r. ieri) nu s-a pus în
discuþie ridica-
rea pragului la
SIF-uri. Am
putea trece la vot, abia mâine, în mã-
sura timpului disponibil, dacã nu se
prelungesc dezbaterile privind alte
proiecte”.

Iniþiatorul proiectului, Ovidiu
Marian, ne-a spus ieri cã nu ºtie ce se
petrece în Camera Deputaþilor, fiind
prezent la ºedinþa Senatului.

Deputatul Nicolae Bud ne-a pre-
cizat cã “lucrurile merg greu, în ciu-
da avizului favorabil, din cauzã cã
Guvernul are un punct de vedere ne-
gativ asupra proiectului”.

Dupã aproape doi ani în care a fost
ignorat, proiectul a primit, pe 7 no-
iembrie, un aviz favorabil fulger din

partea Comisiei de buget finanþe din
Camera Deputaþilor, ocazie în care
acþiunile au înregistrat aprecieri.
Aºteptãrile privind votul în plen au ri-
dicat de asemenea preþurile, acum
douã sãptãmâni, la fel cum a fãcut-o
ºi anunþul senatorului Ovidiu Marian,
iniþiatorul legii, care dãdea ca sigurã
analizarea proiectului în ºedinþa de

plen din 22 no-
iembrie. Lunea
trecutã, însã,

unii deputaþi au declarat cã, cel mai
probabil, discuþiile asupra pragului
vor fi amânate, astfel cã acþiunile SIF
au încheiat ºedinþabursierã înscãdere.

Având în vedere volatilitatea pe
acþiunile SIF determinatã de discu-
þiile privind ridicarea pragului, unii
investitori au ridicat suspiciuni de
manipulare a pieþei de capital.

Senatorul Ovidiu Marian a propus
iniþial desfiinþarea pragului de deþi-
nere la SIF-uri, însã Senatul a modi-
ficat proiectul prin introducerea unui
prag de 5%.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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au primit ani grei
de închisoare
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OCDE: Criza din zona euro -
cea mai mare ameninþare pentru
economia mondialã
l Dezmembrarea uniunii monetare nu mai poate
fi exclusã

Criza datoriilor suverane din zona
euro a devenit cea mai mare amenin-
þare la adresa economiei globale, iar
dezmembrarea uniunii monetare nu
mai poate fi exclusã, potrivit Organi-
zaþiei pentru Cooperare ºi Dezvolta-
re Economicã (OCDE), care ºi-a
modificat în sens negativ estimãrile
pentru evoluþia economiei globale.

OCDE anticipeazã cã, în 2012,
economia mondialã va înregistra un

avans de 3,4%, faþã de 4,6%, cât era
previziunea anterioarã. Pentru 2011,
estimarea a fost redusã la 3,8%, de la
4,2%.

Zona euro va înregistra un avans
de numai 0,2% anul urmãtor, potrivit
OCDE, a cãrei estimare anterioarã a
fost de 2%.

A.V.

(continuare în pagina 4)
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Moody’s: Grecia, Franþa ºi Italia
ar putea sã limiteze creditarea
subsidiarelor
l Andreea Paul Vass: Existã motive de
îngrijorare privind anunþul “Moody’s”

Restricþiile anunþatedeAustriapen-
tru creditarea subsidiarelor bancare
din estul Europei ar putea fi urmate de
alte þãri, precum Grecia, Franþa ºi Ita-
lia, care vor susþine orientarea cãtre
împrumuturi în monedã localã, cea
mai rapidã schimbare fiind aºteptatã în
Ungaria, Romania ºi Bulgaria, se aratã
într-un raport al agenþiei de evaluare
financiarã “Moody’s”.

Andreea Paul Vass, consilierul
premierului Emil Boc, ne-a declarat
cã sunt motive de îngrijorare privind
anunþul “Moody’s”, deoarece existã
o presiune semnificativã pe care

bãncile mamã o pun asupra subsidia-
relor, pentru acoperirea deficitului
de la nivel central.

De asemenea, presiunea este alimen-
tatã ºi de recentul anunþ al Organizaþiei
pentru Cooperare ºi Dezvoltare Econo-
micã(OECD),carearatãcãzonaeurose
va confrunta cu o recesiune anul viitor,
ne-a mai precizat domnia sa.

ELENA VOINEA
(continuare în pagina 4)

Costel Ceocea: Listarea sub aspectul

avantajelor aduse ar fi fost o variantã

mult mai bunã decât tranzacþionarea, dar,

hotãrârea fiind luatã în AGA, aceasta

devine obligatorie pentru toþi acþionarii.

Citiþi în pagina 5 articolul intitulat "Treichl:
Reacþia lui Traian Bãsescu este de înþeles,
orice preºedinte doreºte finanþarea econo-
miei".
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