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Wolfgang Schaeuble:
Avertismentul S&P
este bun pentru
liderii europeni

Ministrul german al Finanþelor,
Wolfgang Schaeuble (foto), consi-
derã cã avertismentul Standard &
Poor’s privind o posibilã retrograda-

re a 15 þãri din
zona euro este bun
pentru liderii re-
giunii, în sensul cã
aceºtia ar trebui
sã-ºi intensifice
eforturile pentru
rezolvarea crizei

datoriilor în cadrul summitului pro-
gramat pentru 8-9 decembrie.

Schaeuble a afirmat: “Adevãrul e
cã, acum, pieþele din întreaga lume
nu cred deloc în zona euro. Avertis-
mentul S&P îi va determina pe lide-
rii europeni sã facã ceea ce au pro-
mis, respectiv sã ia decizii pas cu pas
ca sã recâºtige încrederea investito-
rilor globali”.

Acordul Basel III ar
putea diminua rolul
obligaþiunilor de stat

Autoritãþile de reglementare ban-
carã ar putea diminua rolul obliga-
þiunilor guvernamentale ca standard
de siguranþã, în cadrul reglementãri-
lor Basel III, potrivit unei analize
Bloomberg, care aratã cã astfel ar
putea fi redusã cererea de pe pieþe
pentru titlurile de stat.

Comitetul pentru Supraveghere
Bancarã de la Basel, care coordonea-
zã reglementãrile pentru 27 de state,
le-ar putea permite bãncilor sã ia în
calcul acþiuni ºi mai multe tipuri de
obligaþiuni corporatiste, alãturi de
bani lichizi ºi titluri de stat, pentru
alinierea la standardele de lichiditate
pe termen scurt, au declarat surse
apropiate discuþiilor. Potrivit acesto-
ra, decizia ar putea reduce cererea
pentru obligaþiuni guvernamentale
europene, complicând eforturile de
finanþare ale þãrilor de la periferia
zonei euro.

Noyer, BCE: Agenþiile
de rating pot agrava
criza

Deciziile agenþiilor de evaluare fi-
nanciarã ar putea duce la înrãutãþirea
crizei datoriilor din zona euro, a afir-

mat Christian No-
yer (foto), membru
în consiliul guver-
natorilor Bãncii
Centrale Europene
(BCE), dupã ce
Standard & Poor’s

a avertizat cã ar putea retrograda 15
state din zona euro.

Noyer, care este ºi guvernatorul
bãncii centrale a Franþei, considerã
cã metodele agenþiilor de evaluare
financiarã pentru stabilirea solvabi-
litãþii guvernelor au din ce în ce mai
mult caracter politic.

36% dintre francezi
vor sã revinã la franc

Francezii vor, în proporþie de
36%, ca þara lor sã renunþe la mone-
da euro ºi sã revinã la franc, potrivit
unui sondaj publicat de cotidianul
Le Monde, care aratã cã, în urmã cu
opt sãptãmâni, numai 26% dintre
francezi erau favorabili unei aseme-
nea opþiuni. Totuºi, conform sonda-
jului, peste 60% din populaþia Fran-
þei doreºte pãstrarea euro.

V.R.

Fondul European de Stabilitate
Financiarã, sub supravegherea
Standard & Poor’s

R
atingul maxim “AAA” al
Fondului European de
Stabilitate Financiarã
(FESF) a fost plasat ieri

dupã-amiazã sub supraveghere de
cãtre agenþia de rating S&P, pentru o
eventualã retrogradare, dupã ce a
luat o decizie similarã pentru 15 state
din zona euro. Dintre statele plasate
sub supraveghere cu implicaþii nega-
tive, ºase au calificativ “AAA”, la fel
ca fondul de urgenþã al uniunii mo-
netare. Cele 17 þãri membre ale zonei
euro garanteazã obligaþiile FESF,
care obþine prin emisiuni de obliga-
þiuni pe pieþele financiare fonduri
pentru a ajuta statele cu probleme.

Agenþia ar putea revizui în scãde-
re ratingul FESF cu una sau douã
trepte, în funcþie de rezultatul evalu-
ãrii pentru statele zonei euro.

Plasarea sub supraveghere, cu im-
plicaþii negative, implicã o posibilita-
te de cel puþin 50% pentru o retrogra-
dare pe termen scurt. S&P se aºteaptã
sã ia o decizie într-un termen de 90 de
zile, dupã evaluãrile pentru þãrile care
garanteazã fondul. Aproximativ ju-
mãtate din resursele financiare ale
FESF, de 440 miliarde de euro, au
fost consumate deja prin programele
de ajutor financiar extern pentru Gre-
cia, Irlanda ºi Portugalia.

Bursa americanã a deschis ieri în
creºtere, înaintea anunþului S&P,
însã acþiunile au cãzut dupã aceea.

S&P plaseazã cele 15 þãri din
zona euro sub supraveghere
cu perspectivã negativã

Standard & Poor’s (S&P) a plasat,
ieri, sub supraveghere cu perspecti-
vã negativã, ratingurile suverane pe
perioadã îndelungatã a 15 þãri din

zona euro, potrivit unui raport al
agenþiei de rating.

Ratingurile Franþei, Germaniei,
Olandei, ItalieiºiBelgiesuntnesolicitate
(iniþiate de cãtre compania de rating).

VLAD F. DUMEA

(continuare în pagina 3)

SUA confirmã cã o dronã americanã a fost
doborâtã lângã Iran
� China se pregãteºte de rãzboi

Americanii au confirmat ieri cã
drona (n.r. avion militar fãrã pilot) pe
care Iranul spune cã a doborât-o,
sãptãmâna trecutã, la graniþa cu
Afganistanul a fost implicatã într-o
misiune de recu-
noaºtere a CIA, po-
trivit CNN. Este pri-
ma datã când oficiali
americani au agreat
cã drona pierdutã a
fost într-adevãr
RQ-170 Sentinel.

Duminicã, presa
islamicã a anunþat cã
armata iranianã a do-
borât un avion ame-
rican fãrã pilot RQ-170 “în estul
þãrii”, la graniþa cu Afganistan ºi Pa-
kistan. Potrivit Reuters, Iranul a
ameninþat cã va riposta la aceastã
încãlcare a spaþiului aerian al þãrii.

CNN a vorbit ieri cu doi oficiali
americani care au spus cã nu cred cã
drona zbura în spaþiul aerian iranian
deoarece RQ-170 (n.r. avion ameri-
can fãrã pilot) este destinat strângerii

de informaþii în afara graniþelor þãrii.
Dupã nimicirea dronei de cãtre

iranieni, oficialii au cercetat posibi-
litãþile sã recupereze sau sã distrugã
epava, însã toate eforturile au fost în

zadar.
Deºi oficialii americani au respins

ideea cã drona ar fi fost doborâtã
electronic, existã informaþii potrivit
cãrora Teheranul ar fi primit în urmã
cu ºase sãptãmâni un dispozitiv mo-
bil de bruiaj rusesc.

Într-un comunicat transmis dumi-
nicã seara, Forþele de securitate
NATO din Afganistan (ISAF) au ex-

plicat: “Drona la care fac aluzie ira-
nienii ar putea fi un avion american
de recunoaºtere care efectua o misiu-
ne deasupra vestului Afganistanului
la sfârºitul acestei sãptãmâni (n.r.

sãptãmâna trecu-
tã)”. ISAF nu a fã-
cut precizãri cu pri-
vire la tipul apara-
tului.

RQ-170 Senti-
nel este un avion
fãrã pilot de recu-
noaºtere de înaltã
altitudine, a cãrui
existenþã, dezvãlu-
itã în 2009 de presa

de specialitate, nu a fost recunoscutã
decât în 2010 de forþele aeriene ame-
ricane. Potrivit unor site-uri speciali-
zate, avioanele de acest tip sunt mo-
bilizate în Afganistan, în special
pentru a obþine informaþii despre
Iran ºi Pakistan.

A.A.

(continuare în pagina 6)
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Tabãrã: Vom putea exporta
carne de porc în UE

Þ
ara noastrã va putea exporta
carne de porc pe teritoriul
Uniunii Europene (UE),
începând de la întâi ianuarie

2012, ne-a declarat Valeriu Tabãrã,
ministrul agriculturii.

“Am confirmarea de la Comisie
cã se va ridica
restricþia de ex-
port a cãrnii de

porc în UE. M-a sunat ºi comisarul
pe agriculturã Dacian Cioloº sã-mi
confirme acest lucru. Comunicarea
este fãcutã de la Bruxelles, mai este
de realizat doar partea de birocraþie.
Vom primi ºi în scris aceastã informa-
re. Este un lucru extraordinar, aºtep-
tãm de mult aceastã veste. În adopta-
rea acestei hotãrâri au avut un rol
important ºi crescãtorii, ºi asociaþiile
profesionale, ºi misiunea noastrã la Bru-
xelles, ºi comisarul Cioloº”.

Ministrul Tabãrã ne-a spus, ieri,
cã ridicarea acestei restricþii va con-
duce atât la relansarea pieþei cãrnii
de porc, cât ºi la o creºtere a valorii
adãugate în sectorul cerealelor, care

se va regãsi într-o balanþã comercia-
lã pozitivã în domeniul produselor
alimentare: “Am fost tributari ani de
zile importurilor de carne de porc,
pentru cã altfel nu puteam exporta
mezeluri. Importãm 35-37% din ne-
cesarul de carne de porc. Faptul cã
vom putea exporta acest produs pe
teritoriul Uniunii Europene va fi un
avantaj ºi pentru relaþia noastrã cu
þãrile terþe UE, care ne penalizau
pentru acest handicap pe care îl
aveam”.

Valeriu Tabãrã a spus cã þara noas-
trã va exporta pe pieþele UE zeci de
mii de tone de carne de porc anual,
începând de anul viitor.

Livrãrile de carne ºi produse pro-
cesate din carne de porc de la firme
româneºti pe piaþa europeanã au fost
interzise din anul 2003, deoarece
România folosea vaccinarea porci-
lor pentru eradicarea pestei porcine
clasice.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

� Mihai Ionescu, ANEIR: România
va fi competitivã dacã va avea
exporturi competitive
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Agenþiile de rating sunt responsabile de deciziile pe care le iau, a rãspuns

ieri cancelarul german, Angela Merkel, la o întrebare referitoare la avertis-

mentul agenþiei Standard & Poor’s (S&P) cã ar putea retrograda în masã

þãrile din zona euro. Cancelarul german a spus cã liderii europeni vor lua

mãsuri pentru redobândirea încrederii la reuniunea de la sfârºitul sãptãmâ-

nii. “Ceea ce face o agenþie de rating este responsabilitatea acesteia”, a

declarat Merkel, într-o conferinþã de presã la Berlin.

Euro, în uºoarã depreciere
dupã avertismentul S&P
� Scad preþurile petrolului ºi aurului

Euro s-a depreciat uºor ieri, pe
pieþele internaþionale, faþã de
dolar, dupã ce agenþia Stan-

dard & Poor’s a avertizat cã ar putea
retrograda 15 state din zona euro,
dar ºi calificativul obligaþiunilor
Fondului European pentru Stabilita-
te Financiarã (EFSF). Moritz Krae-
mer, ºef al diviziei de rating suveran
din cadrul S&P New York, a decla-
rat cã ratingul EFSF a fost plasat sub
supraveghere cu implicaþii negative.

Euro a pierdut 0,1% la ora 10.12
pe piaþa din New York, având un
curs de 1,3384 dolari.

Analiºtii aratã cã toate ºtirile actuale
influenþeazã dinamica monedei unice,
însã cel mai important eveniment este
summitul UE programat pentru 8-9
decembrie, care va dicta tendinþa pen-
tru urmãtoarele sãptãmâni.

Avertismentul S&P a adus scãderi
ºi pe piaþa petrolului, investitorii
temându-se cã economia zonei euro
va intra în recesiune, afectând cere-
rea de energie. Uniunea Europeanã a
generat 16% din cererea mondialã
de petrol, în 2010, conform BP Plc.
Statele Unite, cel mai mare consu-
mator mondial de petrol, a generat
21% din cererea totalã, respectiv 19,1
milioane de barili pe zi.

Cotaþia petrolului cu livrare în ia-
nuarie a scãzut cu 37 de cenþi (0,4%)
la ora 10.18, la New York Mercantile
Exchange, ajungând la 100,62 dolari/

baril. La ICE Futures Europe din
Londra, preþul þiþeiului Brent cu li-
vrare în ianuarie a coborât cu 5 cenþi
(0,1%), la 109,76 dolari/baril.

Tot ieri, preþul aurului cu livrare în
februarie a scãzut cu 25,7 dolari
(1,5%) la ora 10.19, la Comex New
York, ajungând la 1.708,8 dolari un-
cia. ªi cotaþia argintului a pierdut
1,7%, ajungând la 31,83 dolari uncia.

A.V.
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CRIZA DATORIILOR SUVERANE

Preþul petrolului va fi, în
medie, de 100 de dolari/baril
în 2012, potrivit directorului
executiv al “ConocoPhillips”,
Jim Mulva.

Citiþi, în pagina 16, articolul intitulat

"Standard & Poor's trage în jos bursele in-

ternaþionale".
Citiþi, în pagina 5, articolul intitulat "Euro –

strigãtul disperãrii".


