
Joi, 3 noiembrie 2011, nr. 213 (4574), anul XX 16 pagini 2 lei

PAGINA 5 – INVESTIÞII
PERSONALE

n “Electromagnetica” ar putea
finanþa prin Bursã investiþii-
le în domeniul energetic
n “EximBank” ar putea sã

acorde facilitãþi de 31 milio-
ane de euro
n Uzinexport a încheiat prime-

le 9 luni cu pierderi de 682.317 lei

PAGINA 13 – SOCIETÃÞI EMITENTE
n “Petrom” a pus în producþie cea mai mare sondã on-

shore de gaze ºi condensat din România

PAGINA 16 – ªTIRI INTERNAÞIONALE
n Preþul aurului va reveni la record maxim
n “Mercedes” a depãºit BMW pe piaþa SUA, în oc-

tombrie

SECÞIUNEA INVESTIÞII PERSONALE

PAGINA 2 – PRODUSE
ªI SERVICII

n Fotbal ºi bani: Europa League,
ultima ºansã sportivã ºi fi-
nanciarã

PAGINA 3 – POLITICÃ
ªI ECONOMIE

n Nemþii de la Baywa Aktienge-

sellschaft doresc sã-ºi dezvolte afacerile în România

PAGINA 4 - COMPANII FOCUS
n Piaþa autohtonã de logisticã este deja maturizatã

n Romarm renunþã la Uzina de Produse Speciale, la
Fabrica de Pulberi ºi Pirochim

n “Gerocossen” mizeazã pe noua colecþie

n Pentru 2012, “AutoItalia” vizeazã creºterea cotei de
piaþã cu un punct procentual

BET = 4.468,89 BET-C = 2.719,09 BET-FI = 16.717,72 EURO = 4,3460 RON DOLAR = 3,1542 RON

n Halloween cu bancheri

PAGINA 2

n Valentin Ionescu: Am încercat sã reducem
birocraþia de mutare a companiilor de pe
Rasdaq la BVB PAGINA 5

n Directorul Alro Slatina este ºi membru al CA
PAGINA 13

5 948491 340012 47540

SUMAR

Deciziile G20
nu trebuie sã afecteze
bãncile de economii
ºi pe cele de retail

Deciziile care vor fi luate la sum-
mitul G20, programat pentru zilele
de 3-4 noiembrie, la Cannes, nu tre-
buie sã afecteze bãncile de economii
ºi pe cele de retail, care contribuie la
stabilizarea pieþelor ºi la susþinerea
economiei reale, a declarat, citat de
Agerpres, directorul executiv al
Institutului mondial pentru bãncile
de economii ºi al Grupului european
al bãncilor de economii
(WSBI-ESBG), Chris de Noose.

“Autoritãþile de reglementare tre-
buie sã garanteze cã transpunerea re-
formelor financiare nu va avea con-
secinþe potenþial negative. Ele trebu-
ie sã evite afectarea bãncilor de eco-
nomii ºi retail - cele care contribuie
de fapt la stabilizarea pieþelor ºi la
sprijinirea economiei reale - de cãtre
cadrul bancar internaþional”, a spus
De Noose, potrivit Agerpres.

OMC: Planul de
salvare ar putea primi
sprijinul grecilor,
la referendum

Planul european de salvare a Gre-
ciei ar putea primi sprijinul elenilor la
referendumul anunþat de premierul
George Papandreou, este de pãrere di-
rectorul Organizaþiei Mondiale a Co-
merþului (OMC), Pascal Lamy.

“Prietenii mei greci îmi spun cã re-
ferendumul ar putea fi câºtigat. Grecii
sunt capabili sã înþeleagã cã alternati-
va ar fi mai rea”, a declarat Lamy.

Pe de altã parte, domnia sa a aver-
tizat cã destrãmarea zonei euro nu
este “o posibilitate total exclusã”.

Oettinger acuzã
Grecia cã pune
în pericol euro

Comisarul european pentru ener-
gie, Günther Oettinger (foto), l-a acu-
zat pe premierul elen George Papan-

dreou cã, prin
anunþul referen-
dumului privind
planul european
de salvare a
Greciei, “pune
euro ºi mai mult
în pericol decât
înainte”.

Oettinger a declarat, citat de coti-
dianul german Die Welt: “Dacã gre-
cii spun nu, nu ºtim care vor fi conse-
cinþele”.

Au crescut costurile
împrumuturilor
Portugaliei

Trezoreria Portugaliei a reuºit sã
obþinã 1,24 miliarde euro (1,7 mi-
liarde dolari) de pe piaþã, prin vânza-
rea de obligaþiuni cu maturitatea la
trei luni, dar la dobânzi mai ridicate,
investitorii fiind îngrijoraþi de deci-
zia Greciei de a organiza un referen-
dum cu privire la planul de ajutor,
transmite AP, conform Agerpres.

Randamentele pentru obligaþiuni-
le portugheze pe trei luni au crescut
la 4,997%, în condiþiile în care la
precedenta emisiune organizatã în
urmã cu douã sãptãmâni au urcat
pânã la 4,972%. Cererea a fost de
douã ori mai mare faþã de ofertã.

V.R.

Krugman – profetul
Apocalipsei

V
otul de ieri dimineaþã al
Guvernului Papandreou,
întãrind decizia premie-
rului pentru un Referen-

dum, prin care poporul grec sã confir-
me cã acceptã mãsurile dure cu care
este condiþionat sprijinul financiar de
130 de miliarde de euro, agreat cu
Uniunea Europeanã, i-a prilejuit Lau-
reatului Premiului Nobel (2008),
americanul Paul Krugman, sã revinã
în atenþia publicului, cu o profeþie
apocalipticã: prãbuºiri bancare enor-
me, închideri de bãnci cu bruscheþe ºi
revenirea la Lirã, în Italia.

“Europa se destramã, centrul nu o
mai poate þine împreunã”, spune Krug-
man, continuând astfel: “Întrebarea la

care mã strãduiesc sã rãspund acum
este cum se va juca actul final. Cred cã
rata la datoriile italiene va creºte, con-
ducând la o prãbuºire bancarã giganti-
cã, atât din cauza fricii de bãncile italie-
ne care le va bãga în insolvenþã, cât ºi
de teamã cã Italia va sfârºi prin a pãrãsi
euro. Asta va conduce la închideri de
bãnci ºi odatã ce se va întâmpla asta, va
veni decizia sã renunþe la euro ºi sã in-
staleze Lira nouã”.

Dupã care, Krugman prezice:
“Next stop, France” (“Urmãtoa-

rea oprire, Franþa”).
Krugman nu este tocmai un model

de Laureat Nobel; el s-a compromis
recent, cu o intervenþie publicã pe
care aº caracteriza-o, cu indulgenþã,

drept o glumã foarte, foarte proastã,
afirmând cã “rãzboiul este un stimu-
lent al economiei”.

Îmi închipui cã, fiind nepot al unor
evrei emigraþi în SUA, din Brest-Li-
tovsk, Paul Krugman a fost “furat”
de ceea ce aº numi “un simplu exer-
ciþiu de logicã”, atunci când a fãcut
aceastã afirmaþie, care nu se susþine
decât în observarea parþialã a fapte-
lor, dar nicidecum teoretic ºi nici la
nivelul bunului-simþ.

Teoretic, noþiunea de “stimulent al
economiei” presupune, implicit, va-
loarea socialã a muncii, care, evi-
dent, este negativã, în cazul produc-
þiei de rãzboi, al cãrei ciclu final
(“fructificare”) conduce la distruge-
rea de vieþi omeneºti ºi la enorme
distrugeri de valori materiale.

La bunul-simþ, este ceva mai sim-
plu: dacã economia este stimulatã de
rãzboi, atunci stimulentul ei suprem
trebuie sã fie un rãzboi nuclear total.

Dar, faptul cã Krugman nu-ºi poar-
tã responsabilitatea cu el, întotdeau-
na, nu înseamnã cã, de data aceasta,
n-ar avea dreptate, cu atât mai mult
cu cât nu este singurul care face
astfel de profeþii sumbre.

George Soroº ºi Nouriel Roubini se
întreabã, amândoi, dacã mai are vreun
senscaGreciasãsteaagãþatãdeeuro.

Un sondaj recent aratã cã 33% din
greci îºi doresc revenirea la drahmã.

MAKE

DOBÂNDA CHEIE, DIMINUATÃ CU
0,25 PUNCTE

BNR dã tonul pentru
dobânzi mai mici
l Analiºtii spun cã mãsura Bãncii Centrale este
conform aºteptãrilor ºi adecvatã contextului

Rata dobânzii de politicã moneta-
rã a fost redusã la 6% pe an, de la
6,25%, în ºedinþa Consiliului de
Administraþie (CA) al Bãncii Naþio-
nale a României de ieri, dupã un an ºi
jumãtate de stagnare. Decizia repre-
zintã un semnal pentru reducerea
dobânzilor ºi încurajarea creditãrii,
însã nu va avea efect imediat, sunt de
pãrere analiºtii economici, care se
aºteptau la aceastã miºcare din par-
tea BNR.

CAal BNR a hotãrât totodatã con-
tinuarea gestionãrii adecvate a lichi-
ditãþii din sistemul bancar ºi pãstra-
rea nivelurilor actuale ale ratelor re-
zervelor minime obligatorii aplica-
bile pasivelor în lei ºi în valutã ale in-
stituþiilor de credit.

Oficialii BNR precizeazã cã “ajus-
tarea treptatã a condiþiilor monetare
reale în sens larg este aºteptatã a se

reflecta în nivelul dobânzilor practi-
cate la creditele acordate de bãncile
comerciale”. În acelaºi timp, CA al
BNR reitereazã importanþa stimulã-
rii procesului de economisire inter-
nã, inclusiv prin remunerarea adec-
vatã a depozitelor bancare pentru a
asigura sustenabilitatea deficitului
extern ºi reducerea treptatã în termeni
relativi a dependenþei economiei na-
þionale faþã de finanþãrile externe.

Decizia BNR, rol de semnal

Florian Libocor, economistul ºef
al BRD, este de pãrere cã decizia
BNR este conform aºteptãrilor, este
adecvatã contextului ºi va avea un
efect preponderent de semnal.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

EFSF amânã emisiunea
de obligaþiuni de
3 miliarde euro

Fondul European de Stabilitate
Financiarã (EFSF) amânã lan-
sarea unei emisiuni de obliga-

þiuni în valoare de 3 miliarde euro
(4,1 miliarde do-
lari), pe motiv cã
a revenit panica
pe pieþe în urma
anunþului pre-
mierului elen
George Papan-
dreou privind or-
ganizarea unui
referendum refe-
ritor la al doilea
program de sal-
vare a þãrii.

“EFSF amânã
emisiunea de
obligaþiuni cu
scadenþa la zece
ani din cauza
condiþiilor de
piaþã”, a declarat
purtãtorul de
cuvânt al Fondului, Christof Roche.

Potrivit unor surse citate de Blo-
omberg, un alt oficial al EFSF a afir-
mat cã fondul ar putea aºtepta rezul-
tatul summitului G20 de la Cannes,
din 3-4 noiembrie, înainte sã vândã
obligaþiunile.

“Evoluþiile din jurul summitului
G20 vor avea un mare impact asupra
preþului oricãrei emisiuni de obliga-
þiuni”, a spus Christophe Herpet, ad-
ministrator de fonduri la “AXA
Investment Managers” din Paris.

La rândul sãu, Bill Blain, co-direc-
tor de strategie la societatea de broke-
raj “Newedge Group” din Londra, a
afirmat: “Momentul este total nepo-

trivit pentru o
emisiune de obli-
gaþiuni”.

EFSF inten-
þioneazã sã folo-
seascã fondurile
obþinute din
vânzarea de obli-
gaþiuni pentru
contribuþia la
programul de
susþinere a Irlan-
dei. Luni, EFSF
a anunþat cã aran-
jorii emisiunii de
obligaþiuni sunt
“Barclays Capi-
tal”, “Credit
Agricole CIB” ºi
“JPMorgan Cha-
se & Co”.

Cresc depozitele bãncilor
comerciale la BCE

Depozitele overnight constituite
de bãncile comerciale la Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) au crescut
marþi, indicând cã persistã tensiunile
generate de referendumul din Grecia
ºi temerile privind cel mai recent
plan al UE de rezolvare a crizei dato-
riilor. (V. RIBANA)

(continuare în pagina 3)

Boc, depãºit de datoriile la stat
cu… 63 cm

Obligaþiile restante ale mari-
lor datornici cãtre bugetul
de stat au crescut, în trei

luni (de la sfârºitul lui iunie la
sfârºitul lui septembrie), cu un mi-
liard de lei, de la aproximativ 6 mi-
liarde lei la circa 7 miliarde lei, po-

trivit datelor postate, zilele trecute,
pe site-ul Agenþiei Naþionale de
Administrare Fiscalã (ANAF).

În continuare, Compania Naþiona-
lã a Huilei (CNH) îºi pãstreazã locul
fruntaº, înregistrând, la 30 septem-
brie, datorii la buget mai mari de 1,9
miliarde lei, dupã ce, la jumãtatea
acestui an, obligaþiile restante la stat
erau de circa 1,86 miliarde lei.

ªi locul al doilea în topul marilor
datornici are acelaºi ocupant, res-
pectiv Compania Naþionalã de Cãi
Ferate “CFR” SA, care ºi-a crescut,
de asemenea, arieratele, depãºind
suma de 1 miliard de lei.

În schimb, “Electrificare CFR” a

fost “declasatã” de pe locul al treilea
pe locul al cincilea în top. Bronzul a
fost obþinut de “Galaxy Tobacco”, so-
cietate care a “urcat” în top cu o vitezã
uimitoare, de pe locul 750 - pe care îl
ocupa la jumãtatea acestui an - pe lo-
culal treilea, la finalul lui septembrie.

Astfel, valoarea datoriilor acestui
producãtor de tutun, care se aflã în
procedurã de executare silitã, se ridi-
cã la circa 890 milioane de lei, faþã
de aproximativ 62 de milioane de lei
- totalul obligaþiilor restante de la
sfârºitul lui iunie 2011.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Ca rãspuns la amânarea emisiunii

de obligaþiuni EFSF, Agenþia irlan-

dezã pentru Administrarea Finan-

þelor Naþionale a anunþat cã þara va

rãscumpãra prin resurse proprii

obligaþiuni de 4,4 miliarde euro, cu

maturitatea în 11 noiembrie.

Premierul Emil Boc este depãºit de datoriile pe care companiile le au cãtre stat

cu nu mai puþin de 63 de cm. Unitatea de mãsurã pentru datoriile la buget am

stabilit-o atunci când printarea tuturor listelor cu datornici necesita un teanc

de coli egal în înãlþime cu Emil Boc. Acum, dacã am fi nevoiþi, Doamne

fereºte, sã tipãrim toate datoriile pe care companiile mari, mici ºi mijlocii le

aveau la stat (incluzând obligaþiile restante cãtre buget, asigurãri sociale,

ºomaj ºi sãnãtate), la finalul lunii septembrie a acestui an, am avea nevoie de

22.587 de coli, adicã peste 45 de topuri de hârtie A4. Prin suprapunere, aces-

tea ar avea o înãlþime de 2,25 de metri, cu 63 de cm mai mare decât cea pe

care o are premierul Boc.


