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Surse: “Credit
Suisse” se ocupã
de vânzarea cotei
RBS la “Saudi
Hollandi Bank”

Banca elveþianã “Credit Suisse Gro-
up” AG a fost aleasã sã se ocupe de
vânzarea participaþiei de 40% deþinutã
de “Royal Bank of Scotland Group”
Plc (RBS) la “Saudi Hollandi Bank”,
conform unor surse citate de Reuters,
care adaugã cã afacerea ar putea valora
circa 1,2 miliarde de dolari.

Sursele spun cã fondul suveran de
Investiþii din Arabia Sauditã (PIF)
este considerat cumpãrãtorul prefe-
rat al deþinerii RBS. Fondul a tot fã-
cut achiziþii în þarã ºi în exterior, în
condiþiile în care vrea sã devinã cel
mai mare fond suveran de investiþii
din lume, cu active de 2.000 de
miliarde de dolari.

Vânzarea ar fi o oportunitate pen-
tru un cumpãrãtor strãin, care ar ob-
þine o prezenþã în sectorul bancar al
Arabiei Saudite, dar sursele conside-
rã cã înstrãinarea va fi fãcutã cãtre un
jucãtor de pe piaþa internã.

Purtãtorul de cuvât al RBS a refu-
zat sã facã vreo declaraþie cu privire
la o eventualã tranzacþie, la fel cel al
PIF. Nici oficialii “Saudi Hollandi”
nu au rãspuns solicitãrilor Reuters
privind un comentariu.

“Saudi Hollandi” a luat fiinþã în
1926, fiind prima bancã din Arabia
Sauditã. Aceasta are o valoare de
piaþã de 3,06 miliarde de dolari, con-
form datelor Reuters. (V.R.)

Miercuri, 9 noiembrie 2016, nr. 216 (5796), anul XXVI
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“Politicile macroeconomice nu au fost croite pe
calapodul antreprenorului autohton”

(Interviu cu doamna Cristina Chiriac, preºedintele Asociaþiei Naþionale a Antreprenorilor din
România)

Reporter: Vã rugãm sã ne spuneþi
care este stadiul dezvoltãrii antrepre-
noriatului în þara noastrã.

Cristina Chiriac: În zilele noa-
stre, domeniul antreprenoriatului
este într-o continuã ascensiune, deºi
aceastã creºtere se face cu paºi mici,

dat fiind faptul cã tinerii antrepreno-
ri, ce se aflã la începutul unui busi-
ness, au nenumãrate temeri legate de
riscurile pe care le implicã acest sta-
tut. Din pãcate, statul încã nu îi susþi-
ne atât de mult pe micii dezvoltatori
de afaceri. Indiferenþa poate ucide

speranþe ºi poate duce la un viitor ne-
prielnic. Antreprenorii români sunt
plini de idei, sunt oameni pasionaþi
de muncã, îºi doresc sã construiascã
afaceri pentru ei, dar ºi pentru bunã-
starea economiei þãrii. Deºi este,
încã, o provocare sã susþii un busi-
ness în România, lucrurile încep sã
se schimbe, pas cu pas. De aceea,
odatã creatã o comunitate puternicã
de mici antreprenori, lucrurile vor
deveni mai clare ºi pentru ceilalþi.

România este o þarã cu economie

într-ocontinuãdezvoltare. Trecereade
laoeconomiebazatãpeunsistemcen-
tralizat la o economie de piaþã a lãsat
urme adânci, încã vizibile în viaþa eco-
nomicã. Peste 7.700 de companii pri-
vatizate ºi doar 23% ratã de succes.
Aceste cifre vorbesc de la sine, de-
monstrând încã o datã cã politicile ma-
croeconomice din România nu au fost
croite pe calapodul antreprenorului
român. Aºadar, nu putem vorbi de o
culturã antreprenorialã în România
sau de un nivel foarte ridicat, însã pot

afirma cã în perioada recentã s-au
înregistrat progrese notabile.

Reporter: Cum apreciaþi intere-
sul statului în dezvoltarea antrepre-
noriatului?

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 14)

IONEL BLÃNCULESCU:

“Niciunul dintre cei doi candidaþi
nu este în totalitate ceea ce pare”
l Blãnculescu: “Donald Trump nu este într-atât
de periculos pentru umanitate precum o aratã, iar
Hillary Clinton nu este nici pe departe într-atât
de pacifistã ºi liniºtitã cum lasã impresia”

Niciunul dintre cei doi candidaþi
la Casa Albã nu este în totalitate ceea
ce pare, considerã analistul econo-
mic Ionel Blãnculescu, afirmând cã
Donald Trump nu este într-atât de
periculos pentru umanitate precum o
aratã, iar Hillary Clinton nu este nici
pe departe într-atât de pacifistã ºi
liniºtitã cum lasã impresia.

Ionel Blãnculescu ne-a declarat:
“Privim în cei doi candidaþi aparenþele
lor ºinurealitateapurã, ceeace înseam-
nã cã, dacã Donald Trump va deveni
preºedintele SUA, va reuºi sã intre, cu

greutate ce-i drept, în pielea personaju-
lui ºi sã devinã cu mult mai echilibrat ºi
mai raþional decât a arãtat-o în campa-
nie, iar dacã Hillary Clinton va deveni
ºeful Statelor Unite ale Americii, sã nu
cumva sã vã bazaþi pe faptul cã este o
femeie blajinã, liniºtitã ºi sã nu vã
aºteptaþi la vremuri poetice, ci mai de-
grabã sã vedeþi «Bãrbatul de Stat» din
ea,care,desigur, înurmamandatuluide
preºedinte, se va extinde la o nouã no-
þiune, ºi anume «Femeia de Stat».

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Alba-neagra cu insolvenþa
Complexului Energetic
Hunedoara
l Este a doua oarã când Curtea de Apel Alba
Iulia decide ieºirea din insolvenþã a complexului

Complexul Energetic Hunedoara
va ieºi din insolvenþã pentru a doua
oarã, dupã ce Curtea de Apel Alba
Iulia a decis, ieri, sã anuleze decizia
Tribunalului Hunedoara prin care, în
luna iunie a acestui an, a fost deschi-

sã procedura în acest sens. Decizia
Curþii de Apel Alba Iulia este defini-
tivã.

A.S.

(continuare în pagina 5)

Intrarea în zona euro va însemna
sfârºitul convergenþei ºi pentru
România?

Una dintre principalele promi-
siuni ºi o justificare de bazã a
înfiinþãrii zonei euro a fost conver-
genþa þãrilor membre
cãtre un ideal al per-
formanþei economi-
ce sustenabile.

Procesul ar fi tre-
buit sã continue ºi
dupã aderare, însã
acest lucru nu s-a
întâmplat, dupã cum
aratã o analizã recentã a organiza-
þiei neguvernamentale Gefira din
Olanda (gefira.org).

Nu doar cã procesul de conver-
genþã economicã s-a oprit în þãrile
din flancul sudic al zonei euro, ci
s-a inversat, în special în ceea ce

priveºte sectorul industrial.
Inclusiv la nivelul BCE a fost

recunoscut faptul cã procesul de
convergenþã s-a oprit dupã intra-

rea în zona euro a celor 12 þãri
care au adoptat moneda unicã în
1999 ºi 2001.

(continuare în pagina 5)
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Hillary Clinton

O
femeie, Preºedinte al

Americii! Oricît ar vrea
cineva sã tragã de firul
acesta, nu are de tors, nici

mãcar, pentru un fular! Amprenta ce-
lui/celei de al 45-lea ºef al Executivu-
lui Federal American nu va veni din
particularitãþile de gen ale noului lo-
catar de la Casa Albã. Dar, mai întîi,
cum a devenit posibilul, realitate?

Reuºita la vîrf a carierei politice a
Doamnei Preºedinte Clinton este o
consecinþã directã a reuºitei soþului
sãu, cel de-al 42-lea ocupant al Biro-
ului Oval. Atunci, în timpul manda-
tului sãu ºi datoritã lui, vizibilitatea
ei la scarã naþionalã ºi mai ales in-
strumentalitatea Primei Doamne în
gestionarea relaþiilor cu Casa Albã
au introdus-o pe Hillary Clinton în
cercul teribil de selectiv al celor care
pot face ºi desface deciziile strategi-
ce ale Americii, la cel mai înalt nivel.
Acceptarea ei în acest cerc ºi fami-
liarizarea rapidã, naturalã, cu me-

diul supra-rarefiat al marilor deci-
denþi ai politicii SUA i-au probat ca-
litãþile excepþionale, abilitatea de a
lucra cu maºinãria sistemului admi-
nistraþiei ºi au recomandat-o pentru
testul urmãtor: cel electoral. L-a
pierdut, pe terenul propriului partid,
în faþa actualului Preºedinte, cel
care-i va preda ºtafeta, la 20 Ianua-
rie, anul viitor, Barack Obama. Nu
fãrã a da o bãtãlie "la baione-
tã", pînã la ultimele resurse,
avînd grijã, însã, sã nu strice
relaþia personalã cu viitorul
Preºedinte. A ºtiut, ulterior,
sã stoarcã maximum din in-
vestiþia ºi din eforturile pe
care le-a fãcut pentru afirma-
rea candidaturii sale: s-a ales
cu cel mai important ºi vizibil post din
Administraþie, cel de Secretar de Stat,
unul care, în SUA, ca mai peste tot în
lume, este însoþit de un grad mare de
pozitivare în percepþia publicã.

(continuare în pagina 2)

Donald Trump

L
a vremuri tulburi, ca aces-
tea, America avea nevoie
de un Preºedinte capabil
sã pescuiascã, cu atîta suc-

ces, în ape tulburi. Iar vina de a fi tul-
buri, este ultimul lucru care i-ar pu-
tea fi imputat noului ales Preºedinte
al Statelor Unite, Donald Trump.

Maºinãria politicii americane ara-
tã ca un maldãr de fiare vechi deraiat

de pe ºinã, mai degrabã decît
ca un express elegant, capa-
bil sã asigure circulaþia de la
un capãt la altul al Statelor
Unite, a ideilor, a personali-
tãþilor ºi a programelor nece-
sare pentru a pune capãt va-
lului de crize care se abat,
succesiv sau concomitent,

asupra celei mai puternice þãri a lu-
mii. Candidatul prezidenþial Trump
a fãcut aproape toate greºelile din
manualul "Cum sã nu ajungi nicio-
datã la Casa Albã". ªi totuºi, a ajuns!
Ce forþã l-a adus la liman, izbîndind

contra-curentului?
Din grabã, lipsã de fantezie sau

superficialitate, mulþi comentatori
i-au spus "populism". O gravã eroa-
re! Donald Trump nu a spus fiecãrui
alegãtor, ori categorii de alegãtori
"ceea ce voiau sã audã". Dimpotri-
vã! A spus atît de multe lucruri pe
care mulþi dintre cei cocoþaþi pe
bãncile establismentului american,
nu ar fi vrut sã le audã niciodatã,
încît ºi-a ridicat aproape pe toatã lu-
mea în cap. Toatã lumea, mai puþin
lumea care l-a votat!!! Iar, aceastã
lume s-a dovedit, în aceste alegeri,
mai coerentã, mai hotãrîtã ºi mai
eficientã decît maºinãria tradiþiona-
lã de "king makeri" a Statelor Ame-
ricii. Exact ca ºi în Marea Britanie,
"seniorii" politicii americane, cei
convinºi cã stãpînesc, cã þin în mîini
ferm, frîiele "combinaþiilor" politi-
ce ºi electorale au uitat un singur lu-
cru: electoratul!

(continuare în pagina 2)

NOUL PRESEDINTE AL STATELOR UNITE. CE VA DORITI!

CORNEL

CODIÞÃ

CÃLIN

RECHEA

Astãzi are loc conferinþa internaþionalã dedicatã antreprenorilor din România, subiectul

principal fiind antreprenoriatul feminin ºi egalitatea de ºanse. Evenimentul, care are loc la

iniþiativa Asociaþiei Naþionale a Antreprenorilor din România (ANAA), va reuni speakeri

internaþionali sub bagheta lui Perry Timms.

Cu aceastã ocazie, Cristina Chiriac, preºedintele ANAA, ne-a acordat un interviu în care

ne-a vorbit despre eveniment, dar ºi despre importanþa antreprenoriatului în economie.

RADU FLORESCU, CENTRADE CHEIL:

“Cea mai mare provocare
a viitorului preºedinte SUA - sã
vindece rãnile acestei campanii”

Nãscut în America, într-o familie de
români, Radu Florescu, unul dintre cei
mai cunoscuþi antreprenori din indus-
tria localã de publicitate, considerã cã
alegerile prezindenþiale din Statele
Unite din acest an sunt cele mai impor-
tante, pe parcursul vieþii sale. Potrivit
domniei sale, diferenþele dintre Hillary
Clinton ºi Donald Trump sunt atât de
multe ºi atât de mari încât societatea
este acum mai polarizatã ca oricând.

“Oricare dintre candidaþi va câºtiga,
va avea de condus o societate profund
polarizatã. Cea mai mare provocare a

viitorului preºedinte SUA va fi sã vin-
dece rãnile acestei campanii electorale
ºi sã uneascã în jurul sãu societatea
americanã”, ne-a spus Radu Florescu,
în cadrul unui scurt interviu.

Radu Florescu este CEO al grupului
Centrade, cu activitãþi în industria pu-
blicitãþii. Timp de 20 de ani, Centrade
a colaborat cu gigantul mondial Saat-
chi, parteneriat care s-a încheiat, anul
trecut.

Deputatul Iulian Iancu susþine cã ar
fi primit ameninþãri cu moartea de
la “bãieþii deºtepþi” din energie

Deputatul PSD Iulian Iancu,
preºedinte al Comisiei pentru industrii
ºi servicii din Camera Deputaþilor, a su-
sþinut, ieri, cã în ultimii ani a primit mai
multe ameninþãri cu moartea de la “bã-

ieþii deºtepþi” din energie, din cauza co-
misiei de anchetã demaratã în anul
2005, ºi cã a sesizat Serviciul Român de
Informaþii (SRI) în acest caz.

(continuare în pagina 14)

Citiþi, în pagina 3, rãspunsurile lui

Radu Florescu ºi, în paginile 2 ºi 3,

detalii despre alegerile din SUA


