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Fitch ar putea retrograda
ºase state din zona euro

Fitch Ratings ar putea reduce, cu
una sau douã trepte, calificativele a
ºase state din zona euro aflate în su-
praveghere, inclusiv Italia ºi Spania,
declarã Edward Parker, director în
cadrul agenþiei de evaluare.

În decembrie 2011, Fitch a plasat
Belgia, Spania, Slovenia, Italia,
Irlanda ºi Cipru sub supraveghere,
cu implicaþii negative.

S&P aºteaptã mai multe
falimente de companii
europene în 2012

Numãrul falimentelor de compa-
nii din Europa va creºte în 2012,
comparativ cu 2011, pe fondul riscu-
lui unei “recesiuni moderate”, a esti-
mat, ieri, agenþia de evaluare finan-
ciarã Standard & Poor’s.

Potrivit unei analize S&P pe un
eºantion de 676 de companii euro-
pene care beneficiazã de un rating
din categoria speculativã (“BB+”
sau mai mic), 41 riscã sã intre în fa-
liment. Agenþia estimeazã cã în
2012 va exista o ratã de default de
6,1% în rândul companiilor europe-
ne, comparativ cu 4,8% la finele lui
2011.

Ungaria ar putea obþine
17-20 miliarde euro
de la UE - FMI

Ungaria ar putea obþine un acord
de finanþare de 17-20 miliarde euro
de la Uniunea Europeanã (UE) ºi
Fondul Monetar Internaþionnal
(FMI), similar celui din 2008, potri-
vit unui document semnat de minis-
trul Economiei de la Budapesta,
Gyorgy Matolcsy, informeazã
Index.hu.

V.R.

ANGAJAÞII MIC.RO AU FOST INSTRUIÞI SÃ NU FACÃ
DECLARAÞII, DAR FIGURILE LE TRÃDEAZÃ ÎNGRIJORAREA

Coface: Bilanþul “Mic.ro”
nu recomandã acordarea
de credite comerciale
l “Mic.ro”, “Mercadia” ºi “Minimax”, creditate de bãnci cu peste 45
milioane de euro l În magazinele “Mic.ro” rãmase deschise sunt mai mulþi
vânzãtori decât sortimente de marfã l Furnizorii, grupaþi în asociaþii, cer
insolvenþa companiei l “Mic.ro” ar putea fi cumpãratã de “7 Eleven”

C
ontroversata afacere “Mic.ro”,
controlatã de magnatul
Dinu Patriciu, pare sã fie
aproape de final - magazi-

ne închise, rafturi goale în “bãcãniile”
pe geamurile cãrora nu stã, încã, scris

mare “ÎNCHIS”, vânzãtori ale cãror
figuri triste trãdeazã îngrijorarea, în
ciuda declaraþiilor cu tentã optimistã.
Toatã aceastã situaþie este învãluitã în
zvonuri apãrute în presã ºi pe la colþuri,
cum cã “Mic.ro” este în faliment ºi

urmeazã sã fie vândut unui mare in-
vestitor. Din pãcate, însã, nu am
reuºit sã obþinem confirmarea acestor
zvonuri, aflate din diverse surse din
piaþã. Este clar cã Dinu Patriciu ºi-a
instruit bine subalternii, care nu ”ºtiu
nimic” despre afacerea în care lucrea-
zã sau care “nu comenteazã” pe su-
biect. Nu ne-a mirat faptul cã, ieri,
persoanele care se ocupã de comuni-
carea companiei nu ne-au rãspuns la
solicitarea prin care am cerut sã ne
lãmureascã în legãturã cu situaþia
concretã a lanþului de magazine,
întrucât niciodatã nu ne-au rãspuns
la vreo solicitare legatã de “Mic.ro”.

Cu toate acestea, zilele trecute a
apãrut în presã o afirmaþie a lui Dinu
Patriciu, conform cãreia domnia sa
ar urma sã-ºi “refinanþeze singur”
aceastã afacere.

EMILIA OLESCU

(Citiþi detalii în pagina 4)
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“FITCH RATINGS”:

Este dificil pentru austrieci sã-ºi menþinã
operaþiunile bancare în Europa Centralã
ºi de Est

Agenþia de evaluare financia-
rã “Fitch Ratings” a averti-
zat, ieri, cã încercãrile ma-

rilor bãnci austriece privind îndepli-
nirea cerinþelor de capital ale Auto-
ritãþii Bancare Europene
(EBA), pânã la mijlocul
acestui an, ar putea sã aibã
consecinþe negative pentru
operaþiunile lor din Europa
Centralã ºi de Est, potrivit
unui comunicat de presã al
agenþiei, citat de Agepres.

Analiºtii “Fitch Ratings”
nu se aºteaptã ca bãncile aus-
triece sã se retragã din Euro-
pa Centralã ºi de Est, dar
anunþurile instituþiilor de
credit privind intenþia de a-ºi
reduce expunerea pe unele state din
Europa Centralã ºi de Est ºi sã creas-
cã doar prudent în altele ar putea de-
teriora mediul operaþional ºi aºa fra-
gil în multe state din regiune.

Christian Kuendig, analist “Fitch
Ratings”, a declarat: “Marile bãnci

austriece vor trebui sã realizeze un
act dificil de echilibristicã pânã la
mijlocul lui 2012. (…) Deºi li se cere
sã-ºi îmbunãtãþeascã capitalizarea
pentru a îndeplini cerinþele EBA, ele

trebuie sã se asigure cã procesul de
reducere a activelor riscante nu afec-
teazã operaþiunile lor din Europa
Centralã ºi de Est”.

Noua Iniþiativã de la Viena, Viena
2.0, încearcã sã soluþioneze acest
conflict potenþial prin coordonarea

proiectelor de reglementare din þãri-
le Europei Centrale ºi de Est cu cele
din þãrile occidentale unde se aflã se-
diul bãncilor, potrivit Fitch Ratings.

Unul din obiectivele Iniþiativei
Viena 2.0 este sã se asigure
cã autoritãþile din þãrile,
unde se aflã sediul central al
bãncii, iau în considerare
impactul pe care l-ar putea
avea mãsurile de reglemen-
tare, asupra þãrilor din Eu-
ropa Centralã ºi de Est, se
aratã în comunicat.

Dintre bãncile austriece,
cele mai mari modificãri
structurale urmeazã sã se
producã la Volksbanken
Verbund ºi la instituþia sa

centralã, Oesterreichische
Volksbanken–Aktiengesellschaft
(OeVAG), potrivit estimãrilor “Fitch
Ratings”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)
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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.
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Preþul cuprului, la nivelul maxim
al ultimelor 17 sãptãmâni

Preþul cuprului a urcat ieri,
ajungând la nivelul maxim al ultime-
lor 17 sãptãmâni pe piaþa din New
York, în condiþiile în care investitorii
au speculat cã autoritãþile din China
ar putea relaxa con-
trolul pieþei credi-
telor - ca urmare a
încetinirii expansiunii economice -,
stimulând cererea de materii prime.

Preþul cuprului cu livrare în martie
a crescut cu 1,4% la ora 08.07 la Co-
mex New York, ajungând la 3,806
dolari livra (o livrã = aproximativ
500 de grame). Anterior, cotaþia a
fost de 3,8215 dolari livra, cea mai
ridicatã din 20 septembrie pânã în
prezent.

La London Metal Exchange
(LME), preþul cuprului cu livrare pes-
te trei luni a urcat cu 1,5%, la 8.365
dolari tona. Preþul cuprului a scãzut cu
21%anul trecut, labursadinLondra.

Amintim cã importurile de cupru
ale Chinei au crescut pânã la un nivel
record îndecembrie2011,pefondul re-
ducerii stocurilor de profil din aceastã
þarã. Achiziþiile de cupru fãcute de
China din exterior au crescut cu 13%
luna trecutã, faþã de noiembrie,
ajungând la recordul istoric de

508.942 tone metrice, conform
Administraþiei Generale a Vãmilor
de la Beijing. Aceste achiziþii au
sporit, în decembrie, pentru a ºaptea
lunã consecutiv.

În ritm anual,
creºterea importu-
rilor chineze de

cupru a fost de 48%.
În opinia analiºtilor, consumul de

cupru din China va creºte cu 6,4% în
2012, urmând sã ajungã la 7,85 mi-
lioane de tone. În 2011, creºterea a
fost de 8,5%,
la7,38milioa-
ne de tone.

P o t r i v i t
“ B a r c l a y s
Capital”, pe
piaþa mon-
dialã a cu-
prului va fi
un deficit de 363.000 de tone, anul
acesta.

Stocurile de cupru monitorizate
de bursa londonezã au scãzut timp de
12 sesiuni consecutive, ajungând la
351.200 de tone, potrivit datelor de
ieri ale LME. Nivelul este cel mai re-
dus din 14 decembrie 2010 pânã în
prezent. (A.V.)

MATERII PRIME

China este
cel mai mare
consumator
mondial de
cupru.

OCapitalãºidouãproteste

C
âteva mii de manifestanþi
au participat ieri la mitin-
gul organizat de cãtre
USL în zona Arcului de

Triumf. În tot acest timp, câteva sute
de persoane protestau la Universita-
te. Marius Militaru, purtãtorul de
cuvânt de la Ministerul Administra-
þiei ºi Internelor, a declarat: “Apro-
ximativ 300 de persoane protesteazã
în Piaþa Universitãþii din Capitalã ºi
alþi 300 de oameni în alte judeþe ale
þãrii, în afara celor 5.000 de partici-
panþi la mitingul USL”.

Atmosfera a fost mixtã: foarte
multã rumoare, foarte multã gãlãgie,
dar ºi foarte multe zâmbete. Manifes-
tanþii aveau steaguri tricolore ºi pan-
carte, pe care scria “Un pitic ºi cu un
chior ºi-au bãtut joc de popor”, “Bã-
sescu, nu uita, România nu te vrea”,
“Voinþa poporului, demisia dictato-
rului”, “Bãsescu - PDL, datorii, ho-

þie, ºomeri, sãrãcie”, “Suntem cetã-
þeni, nu viermi”, “Alegeri anticipa-
te”. Un domn striga: “Sus Bãses-
cu!”, apoi “Jos Bãsescu!”. O studen-
tã din Piatra Neamþ, prezentã la
Arcul de Triumf, ne-a declarat: “Din
ce am aflat, într-adevãr, cei de la
PSD ºi PNL au adunat oameni din
oraºele þãrii, le-au oferit transport
gratuit ºi le-au plãtit 30-40 de
lei/persoanã ca sã participe la protest
2-3 ore. Eu nu am acceptat sã pri-
mesc bani, pentru cã mi se pare cã
plata pentru participarea la aceastã
manifestaþie ar fi prostituþie moralã.
Opoziþia este în aceeaºi oalã cu PDL.
Noi nu luptãm, nu protestãm împo-
triva unui partid anume, ci împotri-
va politicienilor ºi împotriva siste-
mului pe care l-au implementat în
România. Am fost la Universitate
trei seri la rând, iar acolo mi se pare
cã existã spiritul acela curat, oame-

nii nu vin pentru anumite interese.
La Arcul de Triumf am venit doar ca
sã fiu alãturi de oamenii din oraºul
meu”.

Piaþa Victoriei a fost blocatã, ieri
dupã-amiazã, dupã ce mai mulþi
participanþi la mitingul USL au
ajuns în faþa Guvernului, aceºtia
urmând sã fie amendaþi, întrucât ar
fi trebuit sã protesteze în zona Muzeu-
lui Þãranului Român, potrivit declara-
þiilor lui Florin Hulea, purtãtorul de
cuvânt al Jandarmeriei Române.

Circulaþia în Piaþa Victoriei a fost
reluatã, asearã, manifestanþii
plecând din zonã, iar jandarmii re-
trãgându-se din faþa Palatului Victo-
ria. La închiderea ediþiei, unii dintre
manifestanþi porniserã spre Piaþa
Universitãþii.

VIVIANI MIRICÃ
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