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n Rusia vrea o cooperare economicã
mai strânsã cu România
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Franþa ºi Belgia promit
sã sprijine “Dexia”
l Conform presei internaþionale, banca s-ar putea separa
l Divizia din Luxemburg nu va fi naþionalizatã

Guvernele din Franþa ºi Belgia
promit sã sprijine grupul financiar
“Dexia” SA, urmând sã ia “toate mã-
surile necesare” protejãrii
clienþilor ºi sã garanteze
toate creditele instituþiei,
potrivit anunþului fãcut,
ieri, de ministrul francez
al finanþelor, Francois
Baroin, ºi omologul sãu
belgian, Didier Rey-
nders.

Cabinetul belgian
urma sã se reuneascã ieri
seara, la Bruxelles, ca sã
analizeze opþiunile pen-
tru aceastã bancã. Franþa
ºi Belgia au deþineri la
“Dexia” ca urmare a salvãrii bãncii
de la colaps, în 2008.

Potrivit unor surse citate de presa
strãinã, conducerea “Dexia” s-a reu-
nit luni, prilej cu care a discutat o po-
sibilã separare a instituþiei creditoare,
în condiþiile în care criza datoriilor

suverane a redus capacitatea bãncii
de a obþine finanþare. O eventualã di-
vizare a bãncii ar demonstra cã actua-

la crizã a datoriilor se rãspândeºte de
la periferia zonei euro cãtre centru.

Sursele menþionate afirmã cã ban-
ca va separa activele toxice, dupã care

va vinde “activele “bune” pânã la
sfârºitul anului. Potrivit surselor, pri-
ma fazã a planului privind “Dexia” ar

consta în separarea credi-
telor noi cãtre municipali-
tãþile franceze într-o ban-
cã nouã, constituitã în
Franþa, iar operaþiunile
“sãnãtoase”, precum divi-
zia turcã “Denizbank”,
“Dexia Asset Manage-
ment” ºi investiþiile din
Canada, vor fi vândute se-
parat.

Totodatã, “Dexia
Bank” Belgia ar putea sã
fie vândutã pânã la
sfârºitul acestui an, în

timp ce operaþiuni precum “Dexia
Credit Local”, “Crediop” (Italia) ºi
“Sabadell” (Spania) vor fi consoli-
date în “banca de active toxice”, care
ar primi garanþii de la guvernele Bel-
giei ºi Franþei, spun sursele. (A.V.)

(continuare în pagina 6)
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Gazprom vrea relaþii
contractuale directe
pentru furnizarea de gaz
cãtre România

Preºedintele Gazprom, Aleksei
Miller, a anunþat, ieri, disponibilitatea
companiei pe care o conduce pentru
stabilirea unor relaþii contractuale di-
recte pentru furnizarea de gaz cãtre
România, precizând ca domeniu prio-
ritar asigurarea consumului de gaze
pentru producþia de energie electricã,
potrivit unui comunicat al MECMA.

Miller s-a întâlnit, ieri, la Moscova,
cu Ministrul Economiei, Comerþului
ºi Mediului de Afaceri, Ion Ariton.

Totodatã, Aleksei Miller a exprimat
interesul Gazprom pentru investiþii în
centrale electrice din România.

Conducerea Gazprom este intere-
satã ºi de realizarea de investiþii în
sectorul depozitãrii subterane de
gaze în þara noastrã.

De asemenea, s-au evaluat pers-
pectivele continuãrii acordurilor cu
privire la tranzitul de gaze prin
România cãtre piaþa din sud-estul
Europei. Potrivit MECMA, a fost
reafirmat interesul reciproc pentru
deschiderea unei colaborãri produc-
tive între Gazprom ºi companiile
româneºti Romgaz ºi Transgaz pe ter-
þe pieþe în domeniul explorãrii, explo-
atãrii ºi transportului de gaze.(C.P.)

Citiþi detalii în pagina 2

Fost consilier la Casa
Albã: Criza datoriilor se
poate transforma într-o
conflagraþie mondialã

Austan Goolsbee, fost consilier eco-
nomic laCasaAlbã,declarã, citatdepu-
blicaþia germanã Der Spiegel, cã actuala
crizã a datoriilor este creatã de Europa,
iar dacã problema nu va fi rezolvatã,
atunci situaþia va deveni explozivã ºi
va genera colapsul sistemului bancar,
poate chiar o conflagraþie mondialã.

Decizia europenilor
privind Grecia, amânatã

Miniºtrii de Finanþe din zona euro
au decis, luni seara, sã amâne decizia
referitoare la acordarea tranºei de
împrumut pentru Grecia. O reuniune
a Eurogroup în acest sens fusese ini-
þial programatã pentru 13 octombrie,
însã a fost anulatã pânã la finalizarea
analizei derulate de inspectorii UE ºi
FMI la Atena, în privinþa progresului
mãsurilor de austeritate ºi a reforme-
lor implementate de guvernul elen.

Evangelos Venizelos:
Nu existã discuþii privind
intrarea Greciei în faliment

Ministrul elen de finanþe, Evange-
los Venizelos (foto), afirmã cã nu
existã discuþii privind intrarea Gre-
ciei în incapacitate de platã. Acesta
afirmã cã þintele de reducere a defici-
tului bugetar nu pot fi îndeplinite din
cauza recesiunii profunde.

Oficialul elenadatasigurãri cãGre-
cia poate aºtepta pânã la mijlocul lunii
noiembrie primirea urmãtoarei tranºe
din împrumutul de la UE ºi FMI.

S&P ºi-a modificat în
sens negativ estimãrile
pentru zona euro

Agenþia de evaluare Standard &
Poor’s (S&P) ºi-a revizuit în scãdere
estimãrile de creºtere pentru zona
euro în 2012, atrãgând atenþia asupra
riscului revenirii recesiunii.

Conform noilor previziuni,
PIB-ul zonei euro va creºte cu 1,1%
în 2012, nu cu 1,5%, cât era estima-
rea anterioarã. (V.R.)

CORESPONDENÞÃ DE LA ASTANA

Uniunea Europeanã vrea sã
atragã Kazahstan în proiectul
conductei transcaspice
l Gunther Oettinger, Comisarul European pentru energie, a reafirmat, ieri, la
Astana, cã prioritatea UE este construcþia unui “coridor sudic” prin care gazul
din Asia Centralã sã ajungã pe pieþele europene

U
niunea Europeanã în-
cearcã sã atragã Kazahs-
tanul în proiectul con-
ductei transcaspice, un

gazoduct gândit cu scopul sã trans-
porte gaz din Asia Centralã cãtre pie-
þele europene, ocolind rutele tradi-
þionale controlate de Rusia.

Conducta transcaspicã ar urma sã
“lege” þãrmul Turkmenistanului de

Azerbaidjan, pe sub Marea Caspicã,
ºi sã “trimitã” gaz pe pieþele europe-
ne, prin Turcia. De aici, este proiec-
tat sã înceapã un alt gazoduct, Na-
bucco, în care unele state europene
îºi pun speranþa cã le va reduce de-
pendenþa Europei de gazul rusesc.

În acest sens, UE a invitat recent
Kazahstanul sã participe la proiectul
conductei transcaspice, a anunþat,

ieri, la Astana, Gunther Oettinger,
Comisarul European pentru energie,
în cadrul Kazenergy Eurasian Fo-
rum.

ªTEFANIA CIOCÎRLAN

(continuare în pagina 3)

Mugur Isãrescu: “Asistãm la o
destructurare a capitalismului”

Prioritatea pentru anul viitor
este ca societatea sã iasã din
tiparele anilor electorali pre-

cedenþi, cu promisiuni mai mult sau
mai puþin desprinse din realitate, a
declarat, ieri, Mugur Isãrescu,
guvernatorul Bãncii Naþionale a
României (BNR).

Domnia sa a mai atras atenþia cã
experienþa crizelor anterioare a arã-
tat cã memoria socialã este destul de
scurtã.

Guvernatorul BNR a precizat:
“Suntem înaintea anului electoral,
devenim tot mai conºtienþi, nu nu-
mai noi specialiºtii în economie ºi fi-
nanþe, cã avem constrângeri bugeta-
re puternice. Se discutã în perma-
nenþã de soluþii. Câteodatã, soluþiile
pentru noi sunt glumeþe, dar se dis-
cutã. Nu poþi sã treci cu vederea aces-
te dezbateri, extrem de mediatizate.
Va reuºi societatea ºi clasa politicã ca
anul 2012 sã iasã din tiparul prece-
dentelor cicluri electorale, cu promi-
siuni mai puþin sau mai mult desprin-
se de realitate?”.

Domnia sa a adãugat cã “gradul de
afectare a economiilor lumii, din
punctul de vedere al crizei globale,
depinde de vulnerabilitãþile fiecãrei
economii, dar mai sunt ºi nedreptãþi,
mai picã câte un stat”. Mugur Isãres-
cu a adãugat cã vulnerabilitãþile dez-
voltate în perioadele bune fac dife-
renþa între þãrile care vor ieºi din cri-
zã întãrite sau slãbite.

Domnia sa a declarat: “Oricâte
lecþii am învãþa ºi vom învãþa, expe-

rienþa crizelor anterioare aratã cã
memoria socialã este destul de scur-
tã. Nu mã refer la o memorie de câte-
va generaþii, ci la ceva extrem de
prezent”.

Ac tua la
crizã aduce
în prim plan
dispute ve-
chi, potrivit
guvernato-
rului BNR:
“Am auzit
aceeaºi me-
lodie pe di-
verse tonuri
ºi ºtiþi foarte
bine cã to-

nul face muzica. Discursul public
balanseazã între douã extreme, «las-
sez-faire» ºi intervenþionism. (…)
Noþiunea ºi rolul BNR, ca instituþie,
a fost vãzutã ca erou ºi duºman”.

Ceea ce pãrea de neconceput în
urmã cu doi-trei ani în Europa ºi în
Statele Unite ale Americii, relaxarea
cantitativã era o blasfemie, astãzi
sunt instrumente intens folosite, a
mai explicat Mugur Isãrescu. Dom-
nia sa a adãugat cã statul a fost prins
pe nepregãtite, în general, ºi are loc o
destructurare a capitalismului: “Asis-
tãm la o destructurare destul de rapi-
dã. Aceastã destructurare a acestor
forme, uneori nici nu realizãm cât de
mult s-a stricat”.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 15)

Bogdan Drãgoi: România este
atractivã pentru investitori
l Oficialul MFP: “Investitorii aºteaptã ca
România sã acceseze piaþa americanã”
l Florin Cîþu: “Investitorii sunt puþini”

Þara noastrã este atractivã pen-
tru investitori, printre avanta-
jele sale numãrându-se rapi-

ditatea cu care a adoptat mãsuri
anti-crizã, este de pãrere Bogdan
Drãgoi, secretar de stat în Ministerul

F i n a n þ e l o r
Publice.

“România
este una dintre þãrile care s-au refor-
mat cel mai rapid”, a declarat Drãgoi,
ieri, în cadrul unei conferinþe la Ban-
ca Naþionalã a României. Domnia sa
a precizat cã am avut deja douã emi-
siuni de eurobonduri de succes, pe
pieþele externe ºi cã, în acest moment,
este “upgradat” programul MTN (n.r.
medium term notes) pentru piaþa
americanã. “Investitorii aºteaptã ca
România sã acceseze piaþa america-
nã”, a spus Bogdan Drãgoi.

Guvernul a aprobat la mijlocul
anului trecut un program de emisiuni
MTN pe piaþa internaþionalã pe o pe-
rioadã de trei ani, cu un plafon ma-
xim de 7 miliarde de euro. În prima

emisiune a programului, Finanþele
au atras la începutul lunii iunie 1,5
miliarde euro din vânzarea de obli-
gaþiuni pe cinci ani la un randament
de 5,29%.

Totuºi, secretarul de stat admite cã
apetitul investitorilor pentru a cum-
pãra “produsul” numit România s-a
modificat. “Investitorii au devenit
puþin mai selectivi”, a menþionat
domnia sa.

Ceva mai moderat, economistul
Florin Cîþu este de pãrere cã numãrul
celor interesaþi de þara noastrã este
scãzut.

“Sunt câþiva investitori cu percep-
þia asta (n.r. cã România este atracti-
vã pentru investitori), însã sunt foar-
te puþini”, ne-a declarat Florin Cîþu,
adãugând: “Interesul este scãzut din
cauza problemelor pe care investito-
rii le au acasã, din cauza impredicti-
bilitãþii regimului fiscal de la noi”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 14)
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Citiþi, în pagina 2, “Nabucco, ITGI ºi TAP

au depus oferte finale pentru exportul

gazelor naturale din Azerbaidjan”.

Board-ul “Dexia” l-a mandatat pe di-

rectorul executiv Pierre Mariani sã pre-

gãteascã toate mãsurile necesare pen-

tru soluþionarea problemelor bãncii.


