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Fitch a retrogradat
Grecia

Agenþia de evaluare financiarã
Fitch a retrogradat calificativul pen-
tru credite pe termen lung al Greciei
de la “CCC” (“risc substanþial”) la

“C” (“faliment
inevitabil”), ca
urmare a anunþãrii
reducerii datoriei
þãrii din partea
creditorilor privaþi.
Odatã ce obliga-

þiunile creditorilor vor fi preschim-
bate, agenþia va retrograda din nou
Grecia, acordându-i calificativul
“faliment limitat”.

Ratingul pentru credite pe termen
scurt a fost confirmat la “C”.

Grecia ºi-a majorat
estimarea de deficit
bugetar

Guvernul elen ºi-a majorat esti-
marea de deficit bugetar pentru acest
an la 6,7%, de la 5,4%, cât preconiza
anterior, ca urmare a recesiunii peste
aºteptãri de anul trecut.

“Din cauza recesiunii mai puterni-
ce, au intervenit diferenþe între prog-
nozele iniþiale ºi rezultatele din
2011, motiv pentru care trebuie sã
revizuim cifrele pentru 2012, în con-
cordanþã cu obiectivele incluse în le-
gea pentru consolidarea finanþelor
publice”, potrivit unui proiect depus
ieri la Parlamentul de la Atena, care
priveºte aprobarea mãsurilor de aus-
teritate impuse Greciei în schimbul
celui de-al doilea pachet de ajutor fi-
nanciar extern.

Economia zonei euro,
ameninþatã de
recesiune

Economia zonei euro este în peri-
col sã intre din nou în recesiune, în
condiþiile în care sectorul serviciilor
ºi industria prelucrãtoare au scãzut
luna aceasta.

Indicele Markit Eurozone Com-
posite Flash PMI, un indicator major
al creºterii economice, a scãzut la
49,7 puncte în februarie, de la 50,4
puncte în ianuarie. Analiºtii aºteptau
50,6 puncte.

Pragul de 50 de puncte separã
creºterea de contracþie economicã.

Indicele PMI pentru sectorul ser-
viciilor din zona euro a scãzut la 49,4
puncte în februarie, de la 50,4 puncte
în ianuarie, iar cel pentru industria
prelucrãtoare a urcat la 49 de puncte,
de la 48,8.

Spania îºi va revizui
în creºtere þinta
de deficit

Spania îºi va revizui în creºtere
þinta de deficit pentru 2012, la 5%
din PIB, conform planului care va fi
prezentat Uniunii Europene zilele

acestea, anunþã
publicaþia El Pais,
citând surse gu-
vernamenta le .
Potrivit acestora,
premierul Maria-
no Rajoy (foto) ºi

ministrul economei Luis de Guindos
vor prezenta noua þintã de deficit
pentru 2012 la 5% din PIB, faþã de
estimarea oficialã de 4,4% din PIB.

El Pais scrie cã un deficit de 4,4%
l-ar obliga pe premierul spaniol sã
reducã cheltuielile cu încã 25 miliar-
de euro.
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ÎNCÃ O DEMITERE ÎN DOMENIUL FONDURILOR EUROPENE

Nu am atras niciun ban din programul
operaþional pentru pescuit
lMinistrul Agriculturii l-a demis pe directorul AM POP

Stelian Fuia, Ministrul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale ,
a declarat, ieri, în cadrul

unei conferinþe de presã, cã a
demis conducerea Autoritãþii de
Mangement pentru Programul
Operaþional pentru Pescuit (AM
POP). Motivul demiterii îl re-
prezintã faptul cã AM POP nu a
reuºit sã atragã, pânã în prezent,
nimic din fondurile disponibile,
în valoare de 320 milioane euro,
a precizat domnia sa. ”Nu ne ju-
cãm cu absorbþia fondurilor eu-
ropene”, a subliniat ministrul,
care a adãugat cã nu þine pe ni-
meni cu forþa în Minister.

Gheorghe Vãcaru, directorul
general al AM POP, a fost demis,
conducerea fiind asiguratã de cãtre
Marie Sanda Pîrîianu pânã la organi-
zarea unui concurs pentru ocuparea
postului, a declarat Stelian Fuia.

Domnia sa a precizat cã noua condu-
cere trebuie sã prezinte, la Bruxelles,

un plan pentru absorbþia fondurilor
aflate la dispoziþia autoritãþii.

Ministerul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale ºi-a propus sã atragã, în
acest an, 2,5 miliarde euro, o þintã pe

care Stelian Fuia o considerã ambi-
þioasã dar realistã. “Trebuie sã

reuºim, deoarece de reuºita noas-
trã depinde reuºita Guvernului
(n.r. în atragerea de fonduri euro-
pene în valoare totalã de 6 miliar-
de euro în acest an)”, a declarat
domnia sa.

MADR a atras, anul acesta,
502 milioane euro, a declarat
ministrul. Alte 460 milioane
euro urmeazã sã fie decontate în
prima sãptãmânã din luna mar-
tie, ceea ce face ca ministerul sã
fie “în grafic” pentru atingerea
þintei de un miliard de euro pen-
tru primul trimestru al acestui
an, existând, chiar, posibilitatea

sã o depãºeascã, potrivit lui Stelian
Fuia.

ALEXANDRU SÂRBU
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Gazul din Marea Neagrã
umflã cotaþia “OMV Petrom”

“OMV Petrom” ºi “ExxonMobil
Exploration and Production Româ-
nia” au anunþat, ieri, descoperirea, în
Marea Neagrã, a unui zãcãmânt de
gaze naturale, estimat la 42-84 mi-
liarde metri cubi, care echivaleazã
cu de trei pânã la ºase ori consumul
anual al þãrii noastre.

Într-o primã consultare a specia-
liºtilor, am obþinut urmãtoarele
aproximaþii: în Marea Neagrã, se
gãseºte un zãcãmânt de gaze, în ju-
rul cãruia roiesc exploratori ucrai-
neni, azeri, turci, georgieni ºi de alte
naþionalitãþi.

Zãcãmântul se începe la 7 mile
sud vest de Insula ªerpilor, în apele
noastre teritoriale, ºi se gãseºte la
15-18 mile est de conducta subacva-
ticã Blue Stream.

Zãcãmântul pare sã transceadã
apele teritoriale române, trecând la
ucraineni ºi turci. Astfel, explorato-
rii noºtri se pare cã au o competiþie
cu ceilalþi în privinþa momentului de
la care vor începe explorarea, dar ºi
în privinþa cantitãþii extracþiilor.

Comunicatul “Petrom” nu preci-
zeazã dacã descoperirea anunþatã
acum reprezintã o noutate faþã de
ceea ce oricum era ºtiut cã se gãseºte
în zonã.

Johann Pleininger, membru al di-
rectoratului “Petrom” a declarat:
“Împreunã cu partenerul nostru
ExxonMobil, am demarat forajul de
explorare la sonda Domino-1, prima

sondã de explorare de adâncime din
blocul Neptun, având semnale încu-
rajatoare. Pânã pe 3 februarie, sonda
a indicat prezenþa hidrocarburilor”.

Domino-1 este amplasat în

Blocul Neptun, la 170 de kilome-
tri de þãrm, în ape cu o adâncime
de aproximativ 930 de metri, po-
trivit unui comunicat transmis,
ieri, Bursei de Valori Bucureºti.

Operaþiunile de foraj au început
în luna decembrie a anului tre-
cut, urmând sã se finalizeze în
acest an.

“Investiþiile în fazele de
explorare ºi dezvoltare ar
putea ajunge la câteva
miliarde de dolari”

Reprezentanþii “OMV Petrom”
ºi “ExxonMobil Exploration and
Production România” au precizat
cã încã este prea devreme pentru a
determina dacã blocul “Neptun”
se va dovedi în final exploatabil
comercial sau nu. “Totuºi, dacã
viitoarele lucrãri vor confirma fe-
zabilitatea tehnicã ºi comercialã a
producþiei de gaze naturale la
mare adâncime în blocul Neptun,
viitoarele investiþii în fazele de
explorare ºi dezvoltare ar putea
ajunge la câteva miliarde de dolari,
iar prima extragere ar putea avea
loc cel mai devreme spre sfârºitul
deceniului”, se aratã în comunicat
transmis.

“ExxonMobil” ºi “OMV Pe-
trom” intenþioneazã sã continue lu-
crãrile în acest an, rezultatele achi-
ziþiei de date seismice urmând sã
determine urmãtoarele etape, infor-
meazã companiile.

CRÃIÞA SIMIONESCU
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Plus 5,13%
pentru titlurile
SNP

Titlurile “OMV Petrom”
(SNP) au crescut cu 3,51%,
imediat dupã ce compania a

anunþat descoperirea zãcãmântului
de gaze naturale din Marea Neagrã,
încheind ºedinþa de tranzacþionare
în creºtere cu 5,13%.

Acþiunile SNP au fost suspen-
date de la tranzacþionare între
orele 12:25 ºi 14:00 pentru infor-
marea investitorilor, fiind respec-
tate astfel prevederile legale în
acest sens.

La momentul suspendãrii, titlurile
OMV Petrom erau în stagnare,
fiind cotate la 0,3898 lei, ºi con-
semnau al treilea rulaj din piaþã,
de 1,7 milioane euro.

Andrei Rãdulescu, analist fi-
nanciar “SSIF Broker”, conside-
rã cã, din punct de vedere al anali-
zei fundamentale, “OMV Pe-
trom” este încã subevaluatã, mai
ales dacã luãm în calcul deschi-
derea centralei electrice de la
Brazi ºi anunþul cu privire la posi-
bila descoperire a unor zãcãminte
de gaze în Marea Neagrã.

(continuare în pagina 13)

“MOODY’S” EVALUEAZÃ 21 DE BÃNCI

BCR ºi Raiffeisen,
pasibile de retrogradarea
ratingului depozitelor

Agenþia de evaluare “Mo-
ody’s” a pus sub suprave-
ghere pentru retrogradare

ratingurile pentru datorie ºi depozi-
te, ale Bãncii Comerciale Române
(BCR) ºi ale Raiffeisen Bank, alãtu-
ri de alte 19 bãnci din Europa Cen-
tralã ºi de Est ºi din Comunitatea
Statelor Independente, potrivit unui
comunicat al agenþiei.

Decizia indicã îngrijorarea faþã de
reducerea capacitãþii ºi a disponibili-
tãþii bãncilor mamã de a susþine sub-
sidiarele. În plus, anunþul vine dupã
ce “Moody’s” a anunþat pe 15
februarie acþiuni de rating care afec-
teazã 114 instituþii financiare din 16
state europene.

De asemenea, “Moody’s” a pus
sub supraveghere, pentru retrograda-
re, riscul de creditare pentru ºapte
bãnci din cele 21 menþionate anterior
(BCR, Bank Millennium, Ceska Spo-

ritelna, Ceskoslovenska Obchodni
Banka, Komercni Banka, Raiffeisen
Bank ºi Tatra Banka). Acest lucru re-
flectã consecinþele potenþial negative
de pe urma slãbirii solvabilitãþii la ni-
velul bãncilor mamã, ceea ce afectea-
zã soliditatea financiarã a subsidiare-
lor, þinând cont de legãturile strânse
dintre ele. Astfel de legãturi includ ri-
scul ca subsidiarele sã se confrunte cu
presiuni asupra capitalului lor din
partea bãncilor mamã sau sã-ºi asume
mai multe riscuri în scopul majorãrii
profiturilor, potrivit agenþiei de eva-
luare.

“Slãbirea puterii financiare a gru-
purilor mamã poate sã reducã sprijinul
acestora ºi poate exercita o presiune de
retrogradare a ratingurilor pentru da-
torii ºi depozite ale subsidiarelor”.

ELENA VOINEA
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