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Standard & Poor’s ar
putea revizui perspectiva
ratingului Franþei

Agenþia de evaluare financiarã
Standard & Poor’s ar putea revizui,
în urmãtoarele zece zile, perspectiva
asociatã ratingului “AAA” atribuit
Franþei, de la “stabilã”, la “negati-
vã”, conform La Tribune, care citea-
zã o sursã din mediul diplomatic.

Un purtãtor de cuvânt al Standard
& Poor’s a refuzat sã comenteze
acest zvon.

Înãsprirea creditãrii
ameninþã afacerile

Agravarea crizei datoriilor suve-
rane din Europa s-a extins dincolo de
bãncile din regiune, ameninþând
acum afacerile de pe continent ºi din
întreaga lume, conform New York
Times.

Publicaþia americanã scrie cã, de
la companiile aeriene globale ºi gi-
ganþii din transportul maritim, pânã
la micii întreprinzãtori, toate tipurile
de societãþi resimt înãsprirea creditã-
rii, în contextul în care bãncile euro-
pene nu le mai acordã împrumuturi
întrucât vor sã-ºi pãstreze capitalul.

“Cele mai mari bãnci nu sunt în
mãsurã sã furnizeze credite, iar acest
lucru împiedicã dezvoltarea econo-
micã ºi contribuie la o recesiune”, a
declarat Alex Roever, analist la
“JPMorgan Chase”.

O depresiune majorã
este o posibilitate realã

Cãderea într-o crizã economicã
severã la nivel global, similarã Marii
Depresiuni din anii ‘30, este o posi-
bilitate realã, însã istoria, progresul
civilizaþiei ºi predispoziþia mult mai
redusã la radicalizare politicã în sta-
tele dezvoltate fac puþin probabil un
nou rãzboi mondial, scrie FT, con-
form Mediafax.

Estimãrile privind
economia britanicã,
reduse simþitor

Guvernul britanic a redus sever
estimarea de creºtere economicã
pentru anul viitor: numai 0,7%, faþã
de 2,5%, cât era previziunea lansatã
în martie. Executivul de la Londra a
avertizat cã reducerea deficitului bu-
getar va dura mai mult decât s-a anti-
cipat, ceea ce implicã prelungirea
austeritãþii.

Obama le cere
europenilor sã
soluþioneze criza

Preºedintele SUA, Barack Oba-
ma, face presiuni asupra oficialilor
Uniunii Europene, cerându-le aces-
tora sã acþioneze rapid ºi în mod de-
cisiv pentru rezolvarea crizei datorii-
lor suverane, care, potrivit spuselor
sale, afecteazã economia americanã.

În urma unei întruniri pe care a
avut-o luni cu preºedintele Consiliu-
lui European, Herman Van Rompuy,
ºi preºedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, Obama a de-
clarat cã vrea sã vadã rezolvatã criza
datoriilor.

Ungaria a majorat
dobânda de politicã
monetarã

Banca centralã a Ungariei a majo-
rat, ieri, dobânda de politicã moneta-
rã cu 0,5 puncte procentuale, la
6,5%, cel mai ridicat nivel din Uniu-
nea Europeanã, urmãrind astfel sã
protejeze forintul de impactul redu-
cerii ratingului suveran al þãrii în ca-
tegoria “junk”. (V.R.)

Toate autostrãzile Poloniei ajung în Grecia?
Într-un articol din martie 2011

(n.a. “A fost «miracolul» econo-
mic din Polonia doar o iluzie?”,

B U R S A , 3 1
martie 2011) pu-
neam sub semnul
întrebãrii aºa-
numitul miracol
economic polo-
nez, pe fondul
apar i þ ie i unor
“anomalii” statis-
tice în ceea ce pri-
veºte echilibrul extern al þãrii, precum
ºi a creºterii accelerate a creditãrii.

De atunci au mai apãrut ºi alte ele-

mente care par sã confirme cã situa-
þia economicã a Poloniei este departe
de a fi stabilã. Economistul polonez
Jaroslaw Suplacz a publicat pe
site-ul PolandSecurities.com o ana-
lizã intitulatã “Polonia pe drumul cã-
tre Grecia”, în care dezvãluie efecte-
le fondurilor europene asupra umflã-
rii artificiale a PIB-ului, dar ºi efec-
tele distructive ale acestora.

Conform analizelor sale, fonduri-
le europene, echivalente cu 2,3% din
PIB în 2010, au permis economiei sã
evite recesiunea anul trecut, iar gu-
vernul explicã populaþiei cã deficitul
bugetar considerabil se datoreazã

necesitãþii de cofinanþare a proiecte-
lor realizate cu banii de la UE.

Transferurile s-au accelerat dupã ce
Polonia a primit dreptul de organizare
a Campionatului European de Fotbal,
în 2007, iar fondurile europene au fost
un factor determinant al performanþei
economice din perioada 2008 – 2010,
în condiþiile în care valoarea acestora
se ridicã la 67 miliarde de euro în pe-
rioada 2007 – 2013, din care peste 10
miliarde de euro sunt utilizaþi pentru
dublarea reþelei de autostrãzi.

Cifrele sunt impresionante, dar
unde s-au dus banii? “Majoritatea
fondurilor europene transferate sunt

risipite în Polonia”, scrie Jaroslaw
Suplacz, din cauza nivelului ridicat
al corupþiei. Unul dintre exemplele
oferite de economistul polonez ne
este ºi nouã foarte familiar: progra-
mele de recalificare profesionalã,
care au fost aproape monopolizate
de firmele de consultanþã apropiate
autoritãþilor locale. Bineînþeles cã nu
lipsesc nici fântânile arteziene din
oraºe, precum ºi alte proiecte absolut
necesare pentru atingerea nivelului
de culturã ºi civilizaþie din Vest.

Euro 2012 a fost privit ca o oportu-
nitate extraordinarã de dezvoltare, la
fel cum a fost privitã ºi Olimpiada de

la Atena din 2004, în loc sã fie consi-
derat un eveniment care poate fi orga-
nizat doar în condiþiile în care statul
s-a trezit peste noapte cu niºte fonduri
discreþionare, care trebuie neapãrat
cheltuite întru slava poporului ºi, mai
ales, a conducãtorilor sãi.

Pentru acest eveniment s-au an-
gajat într-o competiþie acerbã nume-
roase firme de construcþii, care acum
sunt nevoite sã se împrumute pentru
a-ºi continua activitatea, deoarece
statul nu-ºi plãteºte la timp datoriile.
Nu-i aºa cã situaþia seamãnã foarte
tare cu aceea a altor þãri “europene”?

(continuare în pagina 4)

1 Decembrie, o zi simbol pentru
toþi românii

Ziua naþionalã reprezintã o datã
care este adânc marcatã în
inima fiecãrui patriot auten-

tic, acest lucru fiind valabil pentru to-
ate þãrile ºi pentru toþi
patrioþii. Într-o perioa-
dã tulbure, din multe
puncte de vedere –
moral, financiar, eco-
nomic - , o astfel de
abordare poate pãrea
bombasticã, dar nici
pe departe lucrurile nu
stau aºa.

Zilele se mai
schimbã, dar simbo-
lurile ºi patria rãmân
ºi acest lucru este
foarte important. Le-
gea numãrul 10 din 31
iulie 1990 consfinþea
data de 1 decembrie
drept Ziua Naþionalã
a României, acest lucru fiind întãrit ºi
de Constituþia din 1991, articolul 12,
alineatul 2. Pentru români, aceastã
datã avea o valoare aparte înainte ca
legile sã întãreascã acest lucru. La 1

decembrie 1918, Adunarea Naþiona-
lã de la Alba Iulia, constituitã din
1228 delegaþi, care aveau susþinerea
a 100.000 de persoane adunate la

eveniment din toate colþurile þãrii, a
adoptat o Rezoluþiune care consfinþea
unirea tuturor românilor din Transil-
vania ºi întreg Banatul cu þara mamã.

La 93 de ani de la acest eveniment,

meritã sã reamintim principiile fun-
damentale proclamate de Adunarea
Naþionalã la alcãtuirea noului Stat
Român: 1. Deplinã libertate naþiona-

lã pentru toate popoa-
rele conlocuitoare.
Fiecare popor se va
instrui, administra ºi
judeca în limba sa
proprie prin indivizi
din sânul sãu ºi fieca-
re popor va primi
drept de reprezentare
în corpurile legiuitoa-
re ºi la guvernarea þã-
rii în proporþie cu nu-
mãrul indivizilor ce-l
alcãtuiesc. 2. Egalã
îndreptãþire ºi deplinã
libertate autonomã
confesionalã pentru
toate confesiunile din
Stat. 3. Înfãptuirea

desãvârºitã a unui regim curat demo-
cratic pe toate tãrâmurile vieþii pu-
blice. (D.N.)

(continuare în pagina 3)

LUCIAN CROITORU DESPRE LIMITAREA
CREDITÃRII SUBSIDIARELOR:

“Vor exista implicaþii recesioniste ºi în
zona euro”
lAnaliºtii: Va fi greu ca statul sã-ºi gãseascã finanþare

Posibilitatea ca Grecia, Franþa ºi
Italia sã limiteze creditarea subsidia-
relor din Europa de Est, aºa cum se
aratã într-un raport al agenþiei finan-
ciare “Moody’s”, este un exerciþiu
intelectual, deoarece aceste þãri nu
au anunþat în mod oficial acest lucru,
ne-a declarat Lucian Croitoru, consi-
lierul Guvernatorului Bãncii Naþio-
nale a României (BNR).

Domnia sa a adãugat cã dacã

totuºi se va ajunge la o asemenea si-
tuaþie, procesul nu se va putea face
pe termen scurt, ci pe termen mai
lung. În plus, limitarea creditãrii
subsidiarelor va avea implicaþii rece-
sioniste nu doar în Europa Centralã
ºi de Est, dar ºi în zona euro, deoare-
ce ºi bãncile mamã vor avea de sufe-
rit la rândul lor, potrivit lui Lucian
Croitoru. (ELENA VOINEA)

(continuare în pagina 4)

Urmãtorul numãr
al ziarului BURSA

va apãrea luni,
5 decembrie 2011

Fitch avertizeazã SUA,
Moody’s – bãncile
europene

A
genþia de evaluare finan-
ciarã Fitch Ratings a re-
vizuit, luni seara, per-
spectiva ratingului

“AAA” al Statelor Unite la “negati-
vã”, de la “stabilã”, ºi i-a dat Wa-
shingtonului termen pânã în anul
2013 sã prezinte un plan credibil de
reducere a deficitului bugetar, ca sã
evite retrogradarea.

Revizuirea perspectivei a venit
dupã ce, sãptãmâna trecutã, comisia
specialã creatã în Congresul SUA
pentru gãsirea unor mãsuri de redu-
cere a deficitului bugetar ºi datoriei
publice a eºuat în toate încercãrile de

a ajunge la un consens. Comisia tre-
buia sã gãseascã modalitãþi de redu-
cere a cheltuielilor bugetare cu 1.200
miliarde euro, însã eºecul în acest
sens face ca diminuarea cheltuielilor
sã intre automat în vigoare din 2013
(pe o perioadã de zece ani).

“Perspectiva negativã reflectã
scãderea nivelului de încredere a
Fitch cã vor fi aprobate la timp mã-
surile fiscale necesare aducerii fi-
nanþelor publice ale SUA pe o direc-
þie sustenabilã ºi pentru a asigura ra-
tingul suveran AAA”, conform
Fitch. (A.V.)

(continuare în pagina 4)

CÃLIN
RECHEA

Ferdinand I, alãturi de soþia sa, Regina Maria.

La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, a fost încoronat

Rege al tuturor românilor.

PRAGUL LA SIF-URI, AMÂNAT IAR

Gabriela Anghelache, CNVM: Discuþiile
despre pragul SIF-urilor nu sunt manipulatorii
l Totuºi, CNVM este gata sã declanºeze o anchetã,
în cazul unei volatilitãþi excesive

Nu se poate pune problema unei
manipulãri a pieþei de capital în ca-
zul declaraþiilor despre aprobarea
sau nu a ridicãrii pragului la SIF-uri
fãcute de parlamentari chiar în tim-

pul ºedinþelor de tranzacþionare,
ne-a spus ieri Gabriela Anghelache,
preºedintele CNVM.

CRÃIÞA SIMIONESCU
(continuare în pagina 6)


