
Marþi, 11 octombrie 2011, nr. 196 (4557), anul XX 16 pagini 2 lei

PAGINA 5 – INVESTIÞII
PERSONALE

n Gheþea: S-a ajuns la o înþele-
gere privind modul de consti-
tuire a provizioanelor în IFRS
n Petre Bunescu (BRD): Exe-

cutorii bancari cu experienþã
în creanþe ar putea deveni ºi
executori judecãtoreºti

PAGINA 6 – PIAÞA DE CAPITAL
n Depozitarul Central va distribui dividende pentru

IAR Ghimbav
n Acþionarii "Vulcan" Bucureºti vor revoca întreg

Consiliul de Administraþie

PAGINA 16 – ªTIRI INTERNAÞIONALE
n Statele Unite nu vor intra în recesiune
n Rusia ar putea cumpãra obligaþiuni spaniole

SECÞIUNEA INVESTIÞII PERSONALE

PAGINA 2 – PRODUSE
ªI SERVICII

n Plan de acþiune pentru relua-
rea exporturilor de carne de
porc ºi de pasãre în Rusia

PAGINA 3 – POLITICÃ
ªI ECONOMIE

n Republica analfabeþilor – Edi-

torial semnat de Cãtãlin Avramescu

PAGINA 4 – COMPANII FOCUS
n Investiþie greenfield “Continental” la Braºov
n Instanþa a confirmat legalitatea amenzii aplicate

“TCE 3 Brazi” de Consiliul Concurenþei
n Coldwell Banker România are disponibile peste

200 locuri de muncã
n “Nissan” ºi-a crescut vânzãrile ºi cota de piaþã în

þara noastrã

BET = 4.470,44 BET-C = 2.715,05 BET-FI = 16.629,94 EURO = 4,3053 RON DOLAR = 3,1738 RON

n Fotbal ºi bani: Mafia „blaturilor”
umple puºcãriile de arbitri ºi
conducãtori de club

PAGINA 2

MIHAI IONESCU, ANEIR:

Importurile din august au erodat reducerea
deficitului comercial din acest an
l Pentru prima datã în 2011, ritmul de creºtere a importurilor l-a depãºit
pe cel al exporturilor

Reducerea deficitului comer-
cial înregistratã în primele
ºapte luni ale acestui an a

fost erodatã în august de valoarea
importurilor, ne-a spus Mihai Iones-
cu, preºedintele Asociaþiei Naþiona-
le a Exportatorilor ºi Importatorilor
din România (ANEIR). Domnia sa
subliniazã cã acest fenoment este
unul foarte grav, întrucât ne situeazã
la nivelul anului trecut, când aveam
acelaºi deficit comercial ca acum,
însã îºi pãstreazã optimismul: “Re-
ducerea deficitului balanþei comer-
ciale pe care þara noastrã o înregis-
trase în primele ºapte luni ale lui
2011 faþã de perioada ianuarie-iulie
2010 s-a erodat. Exporturile au fost
mai mici în august faþã de iulie (n.r.
2011) cu 8,4%, dar situaþia nu a fost
atât de dramaticã în comparaþie cu
ceea ce s-a întâmplat anul trecut, în
aceeaºi perioadã, când exporturile
scãzuserã cu 17,8%”.

Afirmaþiile preºedintelui ANEIR
vin în contextul în care ritmul cu care

au crescut importurile noastre în
luna august a acestui an a depãºit,
pentru prima datã în 2011, ritmul de

creºtere a exporturilor, potrivit date-
lor publicate de Institutul Naþional
de Statisticã (INS).

Domnia sa ne-a precizat cã ceea ce
s-a întâmplat în luna august a fost

doar un “accident”, opinând cã ritmul
alert de creºtere a importurilor nu
provine dintr-un comerþ obiºnuit, ci
“dintr-o livrare neobiºnuitã, în plus
faþã de obicei”. Mihai Ionescu consi-
derã cã este posibil ca livrarea sã fi
fost fãcutã în domeniul petrolului ºi
gazelor, având în vedere cã proporþia
majorã de creºtere a importurilor a
provenit din zona extra-comunitarã
(importurile înregistrate în august
2011 din zona extra-UE au crescut cu
34,3%, faþã de aceeaºi lunã a lui 2010
- luând în calcul valoarea în euro -, în
timp ce creºterea importurilor din þã-
rile europene a fost de 22,9%).

În septembrie, rezultatele comer-
þului internaþional au fost mai bune,
dupã cum ne-a precizat domnia sa.
Astfel, creºterea exporturilor a fost
“semnificativ mai mare” pe zona ex-
tra-comunitarã, respectiv de 30,5%
(septembrie 2011/septembrie 2010).

EMILIA OLESCU
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Reuniunea G20,
concentratã pe criza
datoriilor

Liderii þãrilor G20 sunt extrem de
îngrijoraþi de rãspândirea crizei da-
toriilor în întreaga lume, astfel cã se
vor concentra pe acest aspect la sum-
mitul care va avea loc la începutul
lunii noiembrie.

Preºedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Barroso, ºi cel al Consi-
liului European, Herman Van Rom-
puy, au declarat cã reuniunea din 3-4
noiembrie, de la Cannes (Franþa),
trebuie, de asemenea, sã abordeze ris-
curile la adresa creºterii economiei
mondiale.

“Europa va fi în atenþia summitu-
lui de la Cannes”, au spus Barroso ºi
Van Rompuy, într-o scrisoare adre-
satã liderilor UE.

Surse: Summit-ul UE
din 17 octombrie ar
putea fi amânat

Întâlnirea liderilor Uniunii Euro-
pene pe tema crizei din zona euro,
programatã pentru 17 octombrie, va
fi, probabil, amânatã, în aºteptarea
raportului inspectorilor UE - FMI
privind Grecia, au declarat surse co-
munitare citate de Reuters.

Grevã în transporturi,
la Atena

CapitalaGreciei,Atena,a fostbloca-
tã, ieri, de o grevã în sectorul transpor-
tului public. Sindicaliºtii din domeniu
audeclarat cã intrã îngrevãpeperioadã
nedeterminatã, dacã guvernul nu re-
nunþã la disponibilizãrile ºi reducerile
desalariidinsectorulpublic, stabiliteca
noi mãsuri de austeritate.

Negocierile Grecia – UE
- FMI, aproape finalizate

Discuþiile dintre oficialii Greciei
ºi cei ai Uniunii Europene ºi Fondu-
lui Monetar Internaþional (FMI) au
fost aproape finalizate, însã mai sunt
unele detalii de clarificat, potrivit
unui oficial din Ministerul Finanþe-
lor de la Atena, citat, în condiþii de
anonimitate, de CBS News.

Potrivit altor surse apropiate dis-
cuþiilor, detaliile tehnice ale nego-
cierilor vor fi finalizate astãzi.

Merkel ºi Sarkozy
promit consolidarea
bãncilor

Cancelarul german, Angela Mer-
kel, ºi preºedintele francez, Nicolas
Sarkozy, ºi-au îndreptat atenþia cãtre
bãnci în lupta împotriva datoriilor din
zona euro, promiþând, duminicã, sã
facã tot ce va fi necesar pentru conso-
lidarea sectorului bancar european.

(Citiþi articolul integral în pag.16)

Exportatorii chinezi,
afectaþi de criza din
Europa

Criza datoriilor din Europa a început
sã îi afecteze pe unii exportatori chinezi,
iar agravarea situaþiei ar putea sã punã
în pericol milioane de locuri de muncã
din China, potrivit specialiºtilor.

Spre exemplu, Wu Wenlong, di-
rectorul de vânzãri al companiei
“Zhejiang L.F. Gifts and Decora-
tion”, declarã cã, într-un an, comen-
zile primite de compania sa (produ-
cãtor de curele) au scãzut cu 50%.

Uniunea Europeanã este principa-
la destinaþie a exporturilor chine-
zeºti, în valoare de circa 380 miliar-
de dolari pe an. (V.R.)

ASUMÂND PIERDERI

Erste se scuturã
de datoriile suverane

A
cþiunile bãncii austriece
“Erste” au cãzut, ieri, la
Bucureºti, cu peste
16%, în prima parte a zi-

lei, dupã ce banca a anunþat adopta-
rea unor “mãsuri extraordinare”, ac-
ceptând pierderi nete de circa 800 de
milioane de euro, pentru acest an.
Printre mãsurile anunþate, se numãrã
schimbarea metodei de evaluare a
portofoliului de CDS-uri ºi a obliga-
þiunilor suverane ºi reducerea valorii
contabile a deþinerii la BCR Româ-

nia (700 milioane euro) ºi Postbank
Ungaria (312 milioane euro).

Andreas Treichl, CEO-ul Erste, a
declarat:

“Speranþele noastre cã vom vedea o
soluþie pentru criza datoriilor suverane
din Europa au scãzut considerabil în
ultimele douã sãptãmâni. De aceea, ne
aºteptãm ca aceastã situaþie sã aibã un
impact asupra economiei reale ºi de
asemenea asupra regiunii nostre, deºi
într-o mãsurã mai micã. Cu scopul sã
pregãtim Erste Group pentru o perioa-

dã prelungitã de incertitudine am luat
mãsuri radicale lanivelulbilanþului”.

Oficialii “Erste” au anunþat, ieri,
cã banca va schimba metoda de eva-
luare a portofoliului de CDS-uri
(Credit Default Swap), valoarea
acestuia urmând sã fie redusã con-
form valorii de piaþã (pânã acum, era
luatã în calcul valoarea de achiziþie).

ªTEFANIA CIOCÎRLAN
ELENA VOINEA

(continuare în pagina 3)

Divizia belgianã
a “Dexia” va fi
naþionalizatã
l Familia regalã a
Qatarului preia divizia
din Luxemburg

Grupul franco-belgian “De-
xia” SA a acceptat naþiona-
lizarea diviziei sale bancare

din Belgia, în cadrul programului de
salvare convenit la finele sãptãmânii
trecute de guvernele din Franþa,
Belgia ºi Luxemburg.

Guvernul belgian va cumpãra
100% din “Dexia Bank Belgium”,
pentru 4 miliarde de euro (5,4 mi-
liarde de dolari). Divizia deruleazã
în principal activitãþi în sectorul re-
tail, numãrã 6.000 de angajaþi, 4 mi-
lioane de clienþi ºi are depozite de
80 de miliarde euro.

“În cadrul acestui acord, dorinþa
guvernului belgian nu este sã rãmânã
pe termen nelimitat în bancã, nici sã
iasã foarte repede, ci sã asigure con-
tinuitatea”, a declarat ministrul bel-
gian al finanþelor, Didier Reynders.

Belgia va garanta ºi finanþarea a
60% din viitoarea “bancã rea” (care
va rãmâne dupã dezmembrarea gru-
pului “Dexia”), respectiv 54 de mi-
liarde euro, ºi va asigura conducerea
acesteia.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

Citiþi, în pag. 16, “KBC vinde KBL Euro-

pean Private Bankers” cãtre familia re-

galã a emiratului Qatar.

Braþul
spaniol din

Viena
P

rintre acþionarii “Erste” se numã-

rã banca spaniolã "la Caixa".

Aceasta ºi-a mãrit, în noiembrie

2009, participaþia în cadrul “Erste” la

10,1%, dupã ce, pe 4 iunie 2009, ra-

portase o participaþie de 5,1% ºi o

înþelegere de colaborare cu austriecii.

Tot atunci, Juan María Nin, Preºedinte

ºi Director General Executiv al "la Cai-

xa", a fost ales ºi membru al Consiliului

de Supraveghere al Erste Group.

Acordul de cooperare între acþionarul

majoritar al Erste Group, Fundaþia

ERSTE, ºi Criteria Caixa Corp, vehicu-

lul de investiþii al Caja de Ahorros y

Pensiones Barcelona (la Caixa), din iu-

nie 2009, presupunea acordarea fiecã-

reia dintre cele douã instituþii acces la

clienþii celeilalte instituþii în cadrul pie-

þelor locale respective.

“Cooperarea preconizatã va permite la

Caixa sã îi sprijine pe cei 10,6 milioane

de clienþi ai sãi care au interese specifi-

ce de afaceri în Europa Centralã ºi de

Est, oferind în acelaºi timp Erste Group

accesul la clienþi persoane fizice ºi juri-

dice, din Spania”, anunþau cele douã

instituþii pe 4 iunie 2009. (A.A.)

(continuare în pagina 3)

Acþiunile statului la Rompetrol,
din conversia obligaþiunilor, vor
putea fi tranzacþionate la BVB

Titlurile Rompetrol Rafinare
(RRC) primite de Ministerul
Finanþelor prin conversia

unor obligaþiuni în acþiuni vor putea
fi tranzacþionate la BVB, dupã ce
CNVM a emis certificatul de înregi-
strare a valorilor mobiliare. “Certifi-
catul de înregistrare a valorilor mo-
biliare a fost eliberat la 5 octombrie,
iar în baza acestuia acþiunile sunt
tranzacþionabile”, au declarat surse
din piaþa de capital, citate de Media-
fax. Urmãtorul pas este înregistratea
titlurilor la Depozitarul Central.

Rompetrol Rafinare a înregistrat în
luna iulie majorarea capitalului la Re-
gistrul Comerþului, astfel cã statul
român a dobândit calitatea de acþio-
nar al companiei, dupã ce în iunie Tri-
bunalul Constanþa a decis cã deciziile
AGAdin 30 septembrie 2010 sunt le-
gale, astfel cã Rompetrol nu mai da-
toreazã statului niciun ban din creanþa
în valoare de 603 milioane de dolari
convertitã în obligaþiuni în 2003.

Capitalul social al companiei a
crescut cu 1,971 miliarde lei, de la
2,439 miliarde lei la 4,41 miliarde
lei, respectiv cu valoarea obligaþiu-

nilor pe care Rompetrol nu le rã-
scumpãrase pânã la finele lunii sep-
tembrie de la statul român.

Înregistrareanouluicapitalafostcon-
testatã de stat, însã Tribunalul Constanþa
a respins vineri contestaþia. Hotãrârea
Tribunalului este definitivã ºi executo-
rie, dar poate fi atacatã cu recurs în ter-
men de 15 zile de la comunicare.

În octombrie 2003, Guvernul a
emis o ordonanþã privind transforma-
rea în obligaþiuni cu o maturitate de
ºapte ani a restanþelor bugetare ale
Rompetrol existente la 30 septembrie
2003, în valoare de 603 milioane de
dolari, inclusiv dobânzi ºi penalitãþi.

Scadenþa rãscumpãrãrii obligaþiu-
nilor a fost 30 septembrie 2010, dar
pânã la acea datã Rompetrol Rafina-
re a rãscumpãrat obligaþiuni în valo-
are de doar 71 milioane dolari. Valo-
area totalã a dobânzilor plãtite de
companie în perioada 2003-2010 în
contul emisiunii de obligaþiuni este
de peste 250 milioane dolari, din
care 24 milioane dolari reprezintã
dobânda aferentã perioadei septem-
brie 2009 - septembrie 2010.

(continuare în pagina 3)


