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America va fi nevoitã
sã plãteascã pentru
criza din zona euro

Atunci când America insistã asu-
pra pachetelor internaþionale de sal-
vare pentru zona euro, vrea pur ºi
simplu sã salveze banii investitorilor
proprii, spune Hans-Werner Sinn,
preºedintele Institutului de Cercetare

Economicã IFO
din München,
citat de RT.com.
Sinn a declarat
cã din moment
ce companiile
financiare ame-
ricane au asigu-
rat datoriile su-
verane ale Eu-

ropei de Sud cu contracte CDS (Cre-
dit Default Swap), la momentul fali-
mentului þãrilor, americanii vor fi
nevoiþi sã plãteascã despãgubiri.

FT: Grecia vrea mai
mult timp pentru
îndeplinirea condiþiilor
de austeritate

Grecia vrea sã cearã încã doi ani
pentru îndeplinirea condiþiilor celui
mai recent plan de austeritate conve-
nit cu Uniunea Europeanã ºi Fondul
Monetar Internaþional, conform
unui document obþinut de publicaþia
britanicã Financial Times (FT).
Acesta aratã cã premierul grec,
Antonio Samaras, va prezenta sãp-
tãmâna viitoare detaliile propunerii
sale cancelarului german, Angela
Merkel, la Berlin, ºi preºedintelui
Franþei, Francois Hollande, la Paris.

Documentul noteazã cã Grecia
vrea ca terme-
nul stabilit pen-
tru aplicarea re-
ducerilor în
scopul diminu-
ãrii datoriei
sale sã fie pre-
lungit cu încã
doi ani, pânã în
2016, faþã de

2014, cum a fost stabilit iniþial.
Însã, purtãtorul de cuvânt al can-

celarului german Angela Merkel,
Steffen Seibert, a declarat, ieri, cã
Grecia trebuie sã-ºi respecte obliga-
þiile de reformã cuprinse în acordul
existent. “Pentru Angela Merkel ºi
pentru întregul guvern german, ceea
ce conteazã este memorandumul de
înþelegere convenit între Grecia ºi
creditorii sãi”, a declarat Seibert,
adãugând cã nicio decizie nu va pu-
tea fi luatã înainte de luna septem-
brie, când reprezentanþii UE, BCE ºi
FMI urmeazã sã-ºi publice conclu-
ziile cu privire la reformele Greciei.
“Raportul troicii va servi drept bazã
pentru orice decizie viitoare”, a sub-
liniat Seibert.

Accelereazã inflaþia
în Marea Britanie

Rata anualã a inflaþiei din Marea
Britanie a crescut peste aºteptãri în
luna iulie, conform anunþului fãcut

de Biroul Na-
þional de Statis-
ticã de la Lon-
dra. Indicele
preþurilor de
consum din
Marea Britanie
a urcat cu 2,6%
luna trecutã,
dupã un avans

de 2,4% în iunie. Economiºtii esti-
mau o inflaþie de 2,4%.

V.R.

Costurile cu emisiile
riscã sã alunge
metalurgia din Europa

(Interviu cu domnul Adrian Popescu,

directorul general al diviziei europene a grupului TMK)

l Statele europene cautã soluþii de compensare a creºterii costurilor energetice

Reporter: Care este
ponderea costurilor cu
energia electricã în pro-
ducþia TMK în România?

Adrian Popescu :
TMK deþine în România
douã companii metalurgi-
ce care împreunã creeazã
un flux tehnologic integrat:
TMK-Reºiþa - producãtor de þagle
þevi (circa 400.000 tone/an) ºi
TMK-Artrom - producãtor de þevi
fãrã sudurã din oþel (aproape
200.000 tone/an). Produsele TMK
din România sunt exportate în pro-
porþie de 85% în Europa, SUA,
Orient. În totalul costurilor consoli-
date (dupã regulile IFRS), consi-

derând cele douã activitãþi ca un flux
integrat, costul total cu energia
electricã reprezintã 7,82% din totalul
costurilor, fiind al doilea element de
cost ca ºi mãrime.

Reporter: Sunt aceste costuri cu
energia o piedicã sau un ajutor pen-
tru competitivitatea companiilor
TMK România? Cum apreciaþi cã
sunt aceste costuri raportat la þãrile

în care activeazã TMK?
Este energia din þara
noastrã mai scumpã sau
mai ieftinã decât în aces-
te þãri?

Adrian Popescu: Din
pãcate, se pare cã, în pre-
zent, unitãþile TMK din

România au cele mai scumpe resurse
energetice din grup ca preþ de achizi-
þie, deºi, tehnic, la nivelul consumu-
rilor specifice energetice pe tonã de
produs, acestea sunt foarte perfor-
mante.

A consemnat

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

BROKERII:

Veniturile SIF-urilor au crescut datoritã
investiþiilor financiare cedate
l Daniela Ropotã, “Intercapital Invest”: SIF “Moldova”, SIF “Transilvania” ºi SIF “Banat-Criºana” ºi-au depãºit deja þinta de profit

Dupã primele ºase luni ale
acestui an, toate SIF-urile
au avut rezultate bune faþã

de perioda similarã a anului trecut,
în cazul SIF “Banat-Criºana” ºi SIF
“Muntenia” rezultatele fiind influ-
enþate semnificativ de vânzãrile par-
ticipaþiilor la BCR, este de pãrere
Daniela Ropotã, analist la “Interca-
pital Invest”.

Domnia sa ne-a declarat: “Trei
dintre SIF-uri ºi-au depãºit deja þinta
de profit: SIF «Moldova», SIF
«Transilvania» ºi SIF «Ba-
nat-Criºana». Veniturile au fost, în
general, rotunjite de dividendele
încasate peste aºteptãri, de veniturile
din provizioane ºi de veniturile din

dobânzi. Din datele disponibile, toa-
te SIF-urile au realizat investiþii pe
piaþa de capital autohtonã, iar SIF
«Banat-Criºana» ºi SIF «Moldova»
au realizat achiziþii noi ºi pe piaþa ex-
ternã”.

Potrivit Danielei Ropotã, SIF
“Moldova” are cel mai mare profit
net, depãºindu-ºi, deja, þinta pe tot
anul 2012 cu 68%.

Performanþele financiare ale
SIF “Moldova” se datoreazã
creºterii veniturilor din investiþii
financiare cedate, dar ºi dividende-
lor încasate peste aºteptãri, a subli-
niat domnia sa.

Analistul de la “Intercapital
Invest” a mai adãugat: “În ultimul

an, (n.r. SIF “Moldova”) ºi-a dimi-
nuat expunerea pe sectorul finan-
ciar, prin vânzarea participaþiei de-
þinute la BCR, dar ºi prin vânzarea
unor participaþii la BRD, ºi a cum-
pãrat titluri în sectorul energetic.
Numãrul societãþilor comerciale la
care SIF «Moldova» deþine partici-
paþii a scãzut cu 18 faþã de semes-
trul întâi 2011, prin vânzãri ºi ra-
dieri, însã numãrul participaþiilor
de control ºi majoritare a rãmas
constant”.

Alte SIF-uri care ºi-au depãºit
deja þinta de profit pe anul curent
sunt SIF “Transilvania” ºi SIF “Ba-
nat-Criºana”, prima cu 27%, ºi cea
de-a doua, cu 20%, a precizat ana-

listul.
SIF “Banat-Criºana” a vândut

participaþia deþinutã la BCR, însã, ºi
fãrã aceasta, valoarea profitului a
crescut faþã de semestrul întâi 2011,
echivalentã cu cea a SIF “Transilva-
nia”, a arãtat Daniela Ropotã.

Domnia sa ne-a mai declarat: “SIF
«Oltenia», cu o creºtere a profitului
deloc neglijabilã, de 84% în semes-
trul întâi din acest an faþã de semes-
trul întâi din 2011, se încadreazã în
bugetul pe anul 2012 în proporþie de
62%. Emitentul ºi-a lichidat partici-
paþiile la mai multe companii, pre-
cum «Comat Cluj-Napoca», «Tur-
bomecanica» ºi «Artego» ºi a fãcut
achiziþii, de asemenea, cu precãdere

în sectorul energetic”.
ªi “Fondul Proprietatea” a reali-

zat, în primul semestru al anului cu-
rent, un profit mai mare cu 30% faþã
de cel prognozat pe tot anul 2012, a
mai subliniat analistul de la “Interca-
pital Invest”.

Cea mai mare parte din aºteptãrile
pe anul 2012 pare sã se fi concretizat
în prima parte a anului, aºa cã evolu-
þia SIF-urilor în urmãtoarea perioadã
depinde mai mult de aspecte genera-
le precum de programul de privati-
zãri la bursã ºi de contextul general
de piaþã, a subliniat domnia sa.

RALUCA MARIN
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Comisia Europeanã a emis, recent, recomandãri cãtre

guvernele statelor membre, care trebuie sã gãseascã

soluþii de compensare a creºterilor de preþ, în urma apli-

cãrii noilor scheme EU-ETS de tranzacþionare a certifi-

catelor de emisii. Adrian Popescu, directorul general al

diviziei europene a grupului TMK, ne-a declarat într-un

interviu cã, din pãcate,

compensarea se va face

în funcþie de posibilitãþile

fiecãrui stat membru, lu-

cru ce va duce la decala-

je de competitivitate

chiar în interiorul Uniunii

Europene.

Domnia sa crede cã producãtorii din metalurgie se vor

reloca, din cauza acestor costuri cu emisiile, în þãri

non-europene, care nu au angajamente de protecþie a

mediului.

Adrian Popescu a arãtat, în interviul pe care ni l-a acor-

dat, cu cât vor creºte costurile energetice pentru indus-

tria metalurgicã în urma

aplicãrii schemei de tran-

zacþionare a emisiilor,

care este situaþia indus-

triei metalurgice din þara

noastrã ºi ce investiþii a

realizat TMK în unitãþile

din România.

Cele cinci societãþi de investiþii financiare ºi
“Fondul Proprietatea” au raportat, la jumã-
tatea anului, creºteri ale profitului, potrivit
rapoartelor semestriale.
“Fondul Proprietatea” a înregistrat, la ju-
mãtatea anului, profit net de 573,85 milioa-
ne lei.

SIF “Moldova” a obþinut, în primul semes-
tru, cel mai mare profit dintre societãþile de
investiþii financiare, de 128,81 milioane lei,
urmatã de SIF “Transilvania”, care a avut
un rezultat net de 112,73 milioane lei.
Cel mai mic profit, dintre SIF-uri, a fost obþi-
nut, în primul semestru, de SIF “Muntenia”,

de 51,92 milioane lei.
Cea mai mare creºtere a profitului, în pri-
mul semestru din acest an, comparativ cu
perioada similarã a anului trecut, a fost
raportatã de SIF “Banat-Criºana”, care
ºi-a majorat profitul de 6,78 ori, la 96,49
milioane lei.

PRIMUL SEMESTRU

Pierderi în creºtere cu 60%
pentru CFR Cãlãtori

Compania CFR Cãlãtori a
încheiat primul semestru cu
pierderi de circa 200,4 mi-

lioane lei, cu 59,8% mai mari faþã de
perioada similarã a anului trecut.
Conducerea societãþii ne-a declarat
cã ºi afacerile au scãzut de la 821,9
milioane lei în se-
mestrul I 2011, la
763 milioane lei în
prima jumãtate a acestui an.

Oficialii CFR Cãlãtori ne-au pre-
cizat cã problemele cu care se con-
fruntã compania în prezent constau
în identificarea ºi asigurarea fondu-
rilor necesare realizãrii unui serviciu
de transport feroviar de calitate ºi în
influenþa serviciului pe care CFR
Cãlãtori îl primeºte de la compania

de infrastructurã în ceea ce priveºte
regularitatea circulaþiei ºi întârzieri-
le trenurilor.

Pe zona financiarã, pentru scãde-
rea deficitului înregistrat, CFR Cãlã-
tori vrea sã-ºi refinanþeze datoriile
existente la bãnci. Întrebaþi dacã so-

cietatea a întâmpi-
nat probleme în
contractarea credi-

telor din cauza insolvenþei Hidroe-
lectrica ºi a situaþiei politice actuale,
reprezentanþii CFR Cãlãtori ne-au
spus cã au avut probleme în sensul
creºterii gradului de neparticipare a
bãncilor la licitaþiile organizate pen-
tru refinanþare. (A.T.)

(Citiþi articolul pe larg în pagina 4)

Grecia ºi Spania readuc
tensiuni pe pieþe
l Euro se depreciazã

Moneda unicã europeanã a
scãzut ieri, pe pieþele in-
ternaþionale, faþã de do-

lar, în condiþiile revenirii temerilor
legate de o posibilã ieºire a Greciei
din zona euro. În
plus, pe pieþe au
apãrut speculaþii
potrivit cãrora Spa-
nia va solicita spri-
jin financiar inter-
naþional, generând
tensiuni în rândul investitorilor.

Euro a coborât cu 0,4% la ora
10.31, pe piaþa din New York, la
1,2279 dolari.

Conform publicaþiei britanice Fi-

nancial Times, Grecia vrea sã cearã
încã doi ani pentru îndeplinirea con-
diþiilor celui mai recent plan de aus-
teritate convenit cu Uniunea Euro-
peanã ºi Fondul Monetar Internaþio-

nal, premierul elen,
Antonio Samaras,
urmând sã prezinte
sãptãmâna viitoare
detaliile propunerii
sale cancelarului
german Angela

Merkel, premierului luxemburghez
Jean-Claude Juncker ºi preºedintelui
Franþei, Francois Hollande. (V.R.)
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