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EFSF, retrogradat
Fondul European de Stabilitate

Financiarã (EFSF) a pierdut califica-
tivul de top “AAA”, fiind retrogradat
luni seara, de cãtre agenþia de evaluare
Standard & Poor’s. Acum, EFSF are
un rating mai mic cu o treaptã,
“AA+”, însã agenþia nu exclude re-
venirea la calificativul “AAA”, în
cazul în care fondul va beneficia de
garanþii suplimentare din partea þãri-
lor care au, în continuare, acest ra-
ting de top. Decizia S&P privind
EFSF este consecinþa retrogradãrii
Franþei ºi Austriei, care au pierdut
calificativul “AAA”. S&P este sin-
gura agenþie care a redus ratingul
EFSF.

Klaus Regling, EFSF:
Euro nu se va prãbuºi

Euro va rezis-
ta actualei crize
a datoriei, a de-
clarat, ieri, di-
rectorul Fondu-
lui European de
Stabilitate Finan-
ciarã (FESF),

Klaus Regling.
“Euro nu se va prãbuºi”, a afirmat

Klaus Regling, adãugând cã temerile
investitorilor în legãturã cu o even-
tualã dispariþie a monedei unice sunt
nefondate.

ONU: Criza datoriilor
din Europa ar putea
arunca lumea în
recesiune

Existã un risc crescut ca proble-
mele cu datoriile suverane ºi mãsuri-
le de austeritate din Europa sã se ex-
tindã la restul lumii ºi sã provoace o
recesiune globalã în acest an, se aratã
într-un studiu al Organizaþiei Naþiu-
nilor Unite (ONU) dat marþi publici-
tãþii, transmite Reuters, conform
Agerpres.

“Economia mondialã este în pra-
gul unei noi încetiniri semnificati-
ve”, conform raportului.

Potrivit principalului scenariu
preconizat de ONU, ritmul de
creºtere a economiei globale va înce-
tini la 2,6% în 2012, de la 2,8% în
2011, cu condiþia ca actuala crizã a
datoriilor suverane din Europa sã fie
depãºitã. Totuºi, economia mondialã
ar putea sã creascã cu numai 0,5% în
2012, dacã guvernele din Uniunea
Europeanã ºi SUAnu reuºesc sã cre-
eze noi locuri de muncã, sã þinã sub
control criza datoriilor ºi sã consoli-
deze sectorul financiar.

Nowotny: BCE cautã
o alternativã pentru
achiziþia de obligaþiuni

Banca Cen-
tralã Europeanã
(BCE) cautã o
alternativã la
programul de
achiziþie a obli-
gaþiunilor de stat
din zona euro,

spune Ewald Nowotny, membru în
consiliul guvernatorilor acestei insti-
tuþii. “Este cunoscutã necesitatea
unui anume tip de intervenþie”, a de-
clarat oficialul BCE, adãugând cã
guvernatorii bãncii sunt sceptici cu
privire la programul mai sus menþio-
nat.

Sãptãmâna trecutã, BCE a triplat
valoarea bondurilor achiziþionate,
cheltuind 3,77 miliarde de euro în
acest sens.

V.R.

Euro se redreseazã
l Depozitele overnight la BCE au depãºit 500 de
miliarde euro

Moneda unicã europeanã s-a
apreciat ieri, pe pieþele ex-
terne, faþã de cea a Statelor

Unite ale Americii, dupã douã zile de
declin, în condiþiile în care au scãzut
costurile de împrumut ale Spaniei ºi
Greciei. Declinul randamentelor titlu-
rilor de stat spaniole ºi elene au mai
înlãturat din temerile investitorilor
privind obþinerea finanþelor de care
aceste state au nevoie pentru reduce-
rea deficitelor bugetare.

Euro a urcat cu 0,5% la ora 10.28, pe
piaþa din New York, la 1,2736 dolari.

Dinamica monedei europene a
fost influenþatã ºi de anunþul potrivit
cãruia a crescut încrederea investito-
rilor în economia Germaniei, în ia-
nuarie. Indicele ZEW privind încre-
derea în economia germanã a ajuns
la -21,6 puncte în ianuarie, de la
-53,8 puncte în decembrie, aceasta
fiind cea mai mare creºtere de la lan-
sarea indexului, în 1991.

Un alt motiv pentru avansul mone-
dei europene a fost plasarea cu succes,
de cãtre Fondul European de Stabilita-
te Financiarã (EFSF), a unei emisiuni
de obligaþiuni cu scadenþa la ºase luni,

în sumã de 1,5 miliarde euro (1,9 mi-
liarde dolari), conform þintei stabilite
în acest sens. Titlurile au fost vândute
chiar dupã ce, în ziua precedentã,
agenþia de evaluare Standard & Poor’s
a redus calificativul EFSF la “AA+”,
de la “AAA”. Cererea pentru titlurile
EFSF a fost mult mai mare decât ofer-
ta: 4,66 miliarde euro.

Menþionãm cã, ieri, depozitele
overnight constituite de bãncile co-
merciale la Banca Centralã Europea-
nã (BCE) au depãºit pentru prima
oarã pragul de 500 de miliarde euro,
pe fondul lichiditãþii excesive din sis-
tem, dar ºi al temerilor privind criza
datoriilor suverane.

Conform datelor anunþate ieri de
BCE, depozitele au urcat la 502 mi-
liarde euro, de la 493 miliarde euro,
luni – recordul precedent.

Depozitele overnight au atins
aproape zilnic niveluri record dupã
operaþiunea de finanþare pe trei ani
derulatã în premierã de BCE la mij-
locul lunii decembrie. Bãncile au ab-
sorbit atunci aproape 490 miliarde
euro la dobânzi foarte mici, apropia-
te de 1%. (ALINA VASIESCU)

CA SÃ PREVINÃ RETRAGEREA BÃNCILOR DIN EST

Europa propune o nouã
“Iniþiativã de la Viena”

S
tatele din Europa Centralã
ºi de Est, autoritãþile Uniu-
nii Europene (UE) ºi insti-
tuþiile financiare interna-

þionale vor încerca sã previnã ieºirea
în masã a bãncilor occidentale de pe
pieþele emergente din regiune, în ca-
drul unei noi Iniþiative de la Viena,
potrivit Reuters.

Viena a devenit, în ultimele zile,
polul întâlnirilor la nivel înalt, al ofi-
cialilor din sistemul bancar ºi al au-
toritãþilor UE.

Autoritãþile naþionale, instituþiile

UE ºi instituþiile financiare interna-
þionale (Fondul Monetar Internaþio-
nal, Banca Mondialã sau Banca Eu-
ropeanã pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare) au convenit, luni, sã
încerce sã încheie o a doua Iniþiativã
de la Viena, modelatã în linii mari pe
baza celei din 2009. La întâlnirea de
la începutul acestei sãptãmâni nu au
participat reprezentanþi din partea
bãncilor comerciale.

Dupã discuþiile care au avut loc,
luni, Erik Berglof, economistul ºef
al BERD, a declarat: “Am plecat de

la aceastã întâlnire cu un consens
remarcabil. Acum trebuie sã ne
aºezãm la masã ºi sã stabilim deta-
liile planului împreunã cu sectorul
privat”.

Totuºi, întâlnirea a avut un start
tensionat, potrivit domniei sale.
Întâlnirea de luni a început tensionat,
pe fondul nemulþumirilor autoritãþi-
lor din statele emergente privind
unele mãsuri recente, precum cele
anunþate de banca centralã a Aus-
triei, dar discuþiile au evoluat pozitiv
ºi s-ar fi creat un curent favorabil

pentru susþinerea regiunii, a declarat,
ieri, Erik Berglof, în sesiunea de des-
chidere a conferinþei “Euromoney”,
organizatã tot la Viena, potrivit Me-
diafax.

“Criza din zona euro a dezvoltat
noi riscuri în sectoarele financiare
ale Europei emergente, de la jumãta-
tea anului 2011. Tensiunile din piaþã,
în special din pieþele de capital ºi de
finanþare, au rezultat în presiuni
semnificative spre reducerea riscului
în majoritatea þãrilor”, se aratã
într-un comunicat transmis, ieri, de

Comisia Europeanã ºi BERD.
Instituþiile avertizeazã cã dacã

nu va exista coordonare, atunci re-
zultatul ar putea fi un deleveraging
excesiv ºi dezordonat ºi o crizã a
creditelor, se mai aratã în comuni-
cat.

Printre principalele grupuri finan-
ciare avute în vedere se numãrã
Erste, Raiffeisen, UniCredit ºi gru-
pul belgian KBC, potrivit Reuters.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

Parcurile eoliene gãsesc greu
finanþare din partea bãncilor

Finanþarea proiectelor de ener-
gie eolianã în þara noastrã nu
este disponibilã în sensul ade-

vãrat al cuvântului, a declarat ieri
Simon Dayes, ºeful Direcþiei Ban-
care ºi Finanþe Internaþionale pentru
Europa de Sud-Est din
cadrul “CMS Cameron
McKenna”, în cadrul
conferinþei Wind Po-
wer România 2012.

Potrivit domniei sale,
bãncile din þara noastrã
practicã împrumuturi
corporatiste în cadrul
cãrora proiectele de
energie nu pot sã fie fo-
losite drept garanþie.
Cauzele pentru aceastã
situaþie constau, în vi-
ziunea lui Simon Hayes, în temerile
bãncilor cu privire la cadrul legal
care reglementeazã piaþa energiei re-
generabile, la obligaþiile furnizorilor
în privinþa conectãrii la reþelele de
distribuþie ºi a îmbunãtãþirii acesto-
ra, la statutul legal al terenurilor pe
care sunt construite parcurile eolie-
ne, la calitatea garanþiilor bancare pe

care dezvoltatorii pot sã le ofere ºi la
rolul pe care certificatele verzi pot sã
îl joace în procesul de finanþare, bãn-
cile având tendinþa sã ignore aceste
instrumente. Domnia sa concluzio-
neazã cã bãncile vãd cele mai mari

riscuri în aspectele legale, în con-
strucþia proiectelor de energie eolia-
nã, precum ºi în conectarea acestora
la reþelele de distribuþie. În contextul
unei implicãri reduse din partea bãn-
cilor, un rol important în finanþarea
construcþiei de parcuri eoliene revi-
ne instituþiilor financiare internaþio-
nale, a declarat Simon Hayes.

Mihnea Crãciun, bancher princi-
pal la Banca Europeanã pentru Re-
construcþie ºi Dezvoltare (BERD), a
declarat cã instituþia a investit 94,1
milioane de euro pentru finanþarea
parcurilor eoliene Cernavodã ºi

Peºtera, din judeþul Do-
brogea, operate de cãtre
compania “EDP Reno-
vaveis”. Acestea au o
capacitate de generare
de 228 MW, dintre care
138 MW revin parcului
de la Cernavodã, iar 90
MW celui de la Peºtera,
fiind primul proiect de
generare a energiei eo-
liene din þara noastrã, a
declarat reprezentantul
BERD. Domnia sa a

adãugat cã acest proiect contribuie la
obiectivul BERD de a susþine pro-
ducþia de energie curatã ºi nepoluan-
tã ºi la obiectivul þãrii noastre ca,
pânã în anul 2020, 20% din totalul de
energie consumatã sã provinã din
surse regenerabile.

ALEXANDRU SÂRBU

Miercuri, 18 ianuarie 2012, nr. 10 (4618), anul XX 16 pagini 2 lei
n Dacia a vândut peste 343.000 de

vehicule, în 2011

PAGINA 2

n S-a schimbat modificarea, Raed Arafat
a revenit în sistem PAGINA 3

n Cotaþiile petroliere, în ascensiune
PAGINA 11

GRAM AUR = 180,8174 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,5775 RON EURO = 4,3270 RON DOLAR = 3,3847 RON

Rapoartele de tranzacþionare ale BVB ºi
Rasdaq nu vor mai fi publicate, zilnic, în ediþia
tipãritã a ziarului BURSA, din cauza prelungirii
programului de tranzacþionare al BVB, dincolo
de ora închiderii ediþiei.

Veþi putea gãsi aceste rapoarte (mult mai
devreme decât apãreau în ediþia tipãritã) pe
site-ul www.bursa.ro.

Lucian Isar: Iniþiativa Viena 2.0 este
o soluþie de prelungire a agoniei
Formularea Iniþiativei Viena 2.0 sugereazã un nivel cres-
cut de stres al autoritãþilor privind expunerile bãncilor în
zonã, este de pãrere analistul economic Lucian Isar.
Domnia sa ne-a declarat: “În realitate, ca ºi prima ini-
þiativã, nu este o soluþie de piaþã (n.r. Iniþiativa Viena
2.0), care sã restabileascã o dinamicã sãnãtoasã în
zonã, ci doar o soluþie de prelungire a agoniei.
Amânarea utilizãrii mecanismelor de piaþã de tipul falimentului ºi apariþiei de
noi actori nu face decât sã amâne revenirea economicã, dar câºtigã timp în
favoarea mandatelor personale ale oficialitãþilor ºi politicienilor”.

Laurian Lungu: Prin coordonare se
încearcã evitarea fluctuaþiilor mari
de retrageri de capital
Noua “Iniþiativã de la Viena” nu este o mãsurã care
aratã panica autoritãþilor europene, ci mai degrabã
este o mãsurã care are ca principal aspect coordona-
rea, susþine Laurian Lungu, managing partner “Ma-
croanalitica”.
Domnia sa ne-a declarat: “Mai bine sã previi decât sã ajungi în situaþia în
care lucrurile scapã de sub control. Este mult mai uºor sã previi efectele ne-
gative. Când mã refer la coordonare mã refer la agrearea unor niveluri de fi-
nanþare comune. (…) Prin aceastã coordonare se încearcã evitarea fluctua-
þiilor mari de retrageri de capital”.
Laurian Lungu ne-a mai precizat cã este important cã existã noua Iniþiativã
de la Viena, pentru cã poate sã creeze anumite repere ºi oferã niºte linii di-
rectoare.


