
Luni, 24 octombrie 2011, nr. 205 (4566), anul XX 16 pagini 2 lei

PAGINA 5 – INVESTIÞII
PERSONALE

n NEPI vrea sã obþinã 40 de
milioane de euro

n ZEW: Perspectivele econo-
mice ale României pentru
urmãtoarele ºase luni s-au
înrãutãþit

PAGINA 13 – SOCIETÃÞI EMITENTE
n Sofiproteol va investi 10 milioane euro în moderni-

zarea fabricilor de ulei din Slobozia ºi Urziceni
n Comisia Europeanã a cerut calendarul privatizãrii

“Oltchim”

PAGINA 16 – ªTIRI INTERNAÞIONALE
n FT: “Dexia” ºi-a împrumutat acþionarii ca sã participe

la majorãrile de capital

SECÞIUNEA INVESTIÞII PERSONALE

PAGINA 2 - PRODUSE
ªI SERVICII

n 2011 - fenomenal pentru “Merlot”
n Producãtorii vinurilor de lux

simt mirosul crizei

PAGINA 3 – POLITICÃ
ªI ECONOMIE

n Alegerile tunisiene - edito-

rial semnat de Cristian Pîrvulescu

PAGINA 4 – COMPANII FOCUS
n “Zelmer South Europe”, în expansiune pe piaþa elec-

trocasnicelor mici
n Anul viitor, Schaeffler România înfiinþeazã un Cen-

tru de Inginerie la Braºov
n Comisia Europeanã analizeazã contractele încheiate

de “Hidroelectrica”

BET = 4.549,45 BET-C = 2.757,07 BET-FI = 16.421,81 EURO = 4,3295 RON DOLAR = 3,1440 RON

n FOTBAL ªI BANI: Ghinion de
240 de milioane de euro

PAGINA 4

n Chiriþoiu despre majorarea de capital la
“CEC Bank”: “Finanþele trebuie sã
hotãrascã dacã au bani”

PAGINA 15

n Datoria guvernamentalã din zona euro -
la nivel record în 2010 PAGINA 16

5 948491 340012 66540

SUMAR

Tranºa pentru Grecia,
aprobatã

Miniºtrii de finanþe din zona euro
au aprobat, la finele sãptãmânii tre-

cute, acordarea
celei de-a
ºasea tranºe de
ajutor finan-
ciar pentru
Grecia, în va-
loare de 8 mi-
liarde de euro,
parte a pache-
tului de ajutor

financiar extern convenit anul trecut,
cu UE ºi FMI.

Banii vor fi transferaþi Greciei în
prima jumãtate a lunii noiembrie,
dupã aprobarea prealabilã de cãtre
board-ul FMI.

Preºedintele Eurogroup
criticã Germania

Preºedintele Eurogroup, Jean-
Claude Juncker (foto), a criticat rit-

mul lent în care
Germania a
rãspuns la cri-
za datoriilor
suverane din
zona euro,
într-un interviu
publicat, ieri,
în revista ger-
manã Der

Spiegel, informeazã Reuters. “Rit-
mul organizãrii la Berlin este mai
lent decât în alte capitale”, a spus
preºedintele Eurogroup.

Juncker a declarat cã înþelege cã
Parlamentul german încearcã sã pãs-
treze controlul asupra bugetului
Germaniei, “însã asta nu înseamnã
cã UE nu poate reacþiona cu viteza
necesarã”.

Franþa: UE, hotãrâtã
sã ia mãsuri

Uniunea Europeanã este hotãrâtã
sã ia mãsurile necesare pentru
depãºirea crizei datoriilor, a declarat,
ieri, premierul francez Francois Fil-
lon.

Fillon a afirmat cã succesul sum-
mitului G20, programat pentru înce-
putul lunii noiembrie, va depinde de
un posibil acord al liderilor UE pen-
tru rezolvarea crizei datoriilor.

Zona euro: bãncile
europene au nevoie de
100 miliarde euro

Miniºtrii Finanþelor din zona euro
au ajuns, sâmbãtã, la o înþelegere pri-

vind necesarul
de recapitali-
zare a bãncilor
europene cu
aproximativ
100 de miliar-
de de euro.

Dupã aproa-
pe zece ore de
d i s c u þ i i ,

miniºtrii de Finanþe au învins opozi-
þia manifestatã de Spania, Italia ºi
Portugalia, ºi au convenit asupra ne-
cesitãþii unei recapitalizãri cu aproa-
pe 100 de miliarde de euro a bãncilor
din Europa, pentru protejarea aces-
tora de o eventualã intrare a Greciei
în încetare de plãþi ºi de riscul mai
amplu al unei contagiuni financiare
în zona euro.

Propunerea de recapitalizare urma
sã fie discutatã ieri, în cadrul summi-
tului liderilor zonei euro, de la Bru-
xelles.

V.R.

Ioan Cuzman: Criza din România este una internã
l “Sunt câteva dezechilibre profunde în dinamica economico-socialã a României”, declarã
preºedintele SIF1 “Banat Criºana”

Criza din România este, în
primul rând, una cu cauze
interne, fãrã ca asta sã în-

semne cã factorii din exterior nu au
avut nici o influenþã, este de pãrere
Ioan Cuzman, preºedintele SIF1
“Banat Criºana”.

Domnia sa exprimã, astfel, o opi-
nie contrarã majoritãþii analiºtilor ºi
oficialilor români, care pun proble-
mele economice actuale pe seama
influenþei situaþiei internaþionale.

Ioan Cuzman ne-a declarat, în
cadrul unui interviu, cã economia
noastrã suferã din cauza unor deze-
chilibre profunde, dar cã mai avem,
încã, o ºansã sã le corectãm, dacã ne
concentrãm pe gãsirea stimulilor de
creºtere a economiei reale.

„Rezolvarea crizei depinde de
contracararea acestor cauze nefa-
vorabile”, ne-a declarat Ioan Cuz-
man.

Potrivit domniei sale, în

2004-2008, când economia duduia,
ne-ar fi prins bine sã avem informa-
þiile necesare despre ceea ce Green-
span (n.r. Alan Greenspan, fost
preºedinte Fed) numea exuberanþa
iraþionalã a preþurilor: “Dacã atunci
eram mai bine pregãtiþi sau am fi fost
în stare sã facem niºte analize funda-
mentale, ar fi trebuit sã sesizãm cã se
produce o bulã. Dar am fost foarte
liniºtiþi, cã o sã fie bine, o sã fie
cald...”

Pe lângã faptul cã nu am fãcut
analizele corespunzãtoare, nici oc-
cidentalii nu au dat semne cu privi-
re la anumite riscuri, a mai menþio-
nat preºedintele SIF1: “La începu-
tul anului 2008, am fost la o confe-
rinþã internaþionalã la Viena, unde
vorbeam despre «turbulenþe finan-
ciare»”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

Ioan Cuzman: „Rezolvarea crizei
depinde de contracararea
cauzelor nefavorabile”.

Preþul crizei, suportat de petrol

P
iaþa þiþeiului brut a fost
volatilã în ultimul an,
fiind influenþatã atât de
unele evenimente geo-
politice, cât

ºi de datele privitoare la
mersul economiei. Dacã
în prima parte a anului,
revoltele care au avut
loc în Africa de Nord ºi
Orientul Mijlociu au
adus creºteri importan-
te, ulterior, datele deza-
mãgitoare privind eco-
nomia SUA ºi proble-
ma datoriilor din zona
euro au dus preþul petrolului pe trend
descendent.

Pânã în luna august, cotaþia þiþeiu-

lui câºtigase peste 25 de procente la
bursa energiei din SUA, însã în pe-
rioada care a urmat, trendul a fost
unul descendent, pe fondul temerilor

legate de evoluþia economiei globa-
le, respectiv de criza datoriilor din
Europa, care a devenit tot mai acutã.

Revoltele din Orientul Mijlociu
au fãcut ca, în luna aprilie, preþul pe-
trolului sã depãºeascã 112 dolari ba-
rilul la Bursa din New York ºi 126 de
dolari barilul pe piaþa din Londra,
pentru primã oara în ultimele 30 de
luni, în condiþiile în care investitorii
erau sceptici cu privire la redresarea
producþiei de profil din Libia, la mo-
mentul la care conflictul din þarã se
va sfârºi. Atunci, Fondul Monetar
Internaþional (FMI) a lansat un aver-
tisment potrivit cãruia economia
globalã a intrat într-o perioadã în
care petrolul va fi tot mai greu de gã-
sit, ceea ce ar putea duce la o creºtere
puternicã a preþurilor. În plus, spuneau
specialiºtii FMI, creºterea preþului
petrolului ar putea afecta redresarea

economiei globale.
Avansul preþului petrolului pe

fondul situaþiei din Libia determina-
se banca britanicã “Barclays Capi-
tal” sã estimeze cã acesta se va apro-
pia de 130 de dolari/baril, însã, în pe-
rioada care a urmat, criza datoriilor
ºi teama de un consum redus în cea
mai mare economie a lumii (SUA)
au tras în jos de cotaþie. În prezent,
preþul petrolului brut este de 87 dolari/
baril la New York ºi de mai puþin de
110 dolari/baril la Londra.

Preþul petrolului, în
prima creºtere din
ultimele trei zile

Preþul petrolului a urcat vineri, pe

piaþa americanã, pentru prima oarã
în ultimele trei zile, investitorii
sperând cã liderii europeni vor
ajunge la un acord cu privire la solu-
þionarea crizei datoriilor din regiu-
ne.

Cotaþia þiþeiului brut cu livrare în
decembrie a urcat cu 1,33 dolari
(1,6%), la 87,40 dolari/baril la New
York Mercantile Exchange. Pe
întreaga sãptãmânã trecutã, preþul a
câºtigat 0,7%.

La ICE Futures Europe din Lon-
dra, preþul petrolului cu livrare în
decembrie a scãzut cu 25 de cenþi
(0,2%) vineri, la 109,51 dolari/ba-
ril.

V.RIBANA

Pe ºoptite, dupã uciderea
lui Muammar Gaddafi,

petroliºtii se întreabã dacã
a fost recuperatã ºi servieta

de autodistrugere a
infrastructurii de þiþei a

þãrii, sau, dacã nu cumva
ea este încã activatã ºi

“butonul roºu” se aflã sub
degetul altcuiva.

Analiºtii susþin cã
producþia din Libia nu va

reveni prea curând la
normal, iar producãtorii

strãini nu se vor întoarce în
þarã atât de rapid pe cât

sperã guvernul interimar.
Muammar Gaddafi este

artizanul creºterii preþului
petrolului, în anii ’70, la

extracþiile din Libia, (ºi apoi,
la scarã mondialã – este o

întreagã istorie, care poate fi
spusã în multe feluri).
Dependenþa de preþul

petrolului a evoluþiilor
economice devine cu mult

mai evidentã în aceastã
perioadã a crizei mondiale:

þiþeiul scump accelereazã
ritmul prãbuºirii, în timp

ce þiþeiul ieftin îi preia
costurile.

Revoltele din Libia – þarã membrã
a OPEC, au fãcut ca producþia de
petrol a acesteia sã scadã cu
97%, la 45.000 de barili/zi în luna
august, potrivit estimãrilor
Bloomberg. În septembrie,
producþia s-a redresat, ajungând la
100.000 de barili.


