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FMI, pregãtit sã asigure
Europei finanþare
suplimentarã
Fondul Monetar Internaþional
(FMI) este pregãtit sã asigure Europei finanþare suplimentarã, potrivit
declaraþiilor directorului general adjunct al instituþiei, Nemat Shafik.
“Suntem gata sã oferim orice au
nevoie de la noi europenii, fie cã este
vorba despre asistenþã tehnicã sau
sprijin pentru monitorizarea economiilor. Dacã este vorba de finanþare
suplimentarã, suntem gata sã oferim
ºi acest lucru”, a spus Shafik, într-un
interviu acordat agenþiei Bloomberg.

China cere rezolvarea
urgentã a crizei din
Europa
China a cerut, ieri, Uniunii Europene sã rezolve criza datoriilor cât
mai repede ºi sã previnã extinderea
acesteia.
“Sperãm cã þãrile UE vor ajunge
la un acord cuprinzãtor cât mai
curând posibil ºi vor adopta mãsuri
eficiente pentru atenuarea crizei datoriilor ºi prevenirea extinderii acesteia”, a declarat Jiang Yu, purtãtor de
cuvânt al Ministerului chinez de
Externe.

Bãncile ar putea
accepta pierderi
de 40% din deþinerile
în titluri elene
Bancherii s-au oferit sã accepte în
mod voluntar reducerea cu 40% a
datoriilor Greciei, informeazã presa
strãinã, arãtând, însã, cã politicienii
cer sectorului privat sã fie de acord
sã-ºi deprecieze cu cel puþin 50% deþinerile în titluri elene, potrivit unor
surse bancare germane.

Noyer: Bãncile franceze
au nevoie de cel mult
10 miliarde euro
Bãncile franceze nu vor avea nevoie de sprijinul statului ca sã îndeplineascã noile cerinþe de capital ce
vor fi introduse de autoritãþile europene, spune guvernatorul bãncii
centrale a þãrii, Christian Noyer, adãugând cã, în cazul Franþei, cifra privind necesarul de capital ar fi mai
micã de 10 miliarde de euro.

Herman Van Rompuy,
optimist în privinþa
acordului pentru criza
datoriilor
Preºedintele Consiliului European,
Herman Van Rompuy, este încrezãtor
cã liderii UE vor ajunge, la summitul
programat pentru miercuri, la un
acord pentru rezolvarea crizei datoriilor din zona euro. Oficialul european
a afirmat cã au fost fãcute progrese
importante la sfârºitul sãptãmânii trecute în privinþa planului de recapitalizare a bãncilor europene.

Presiuni asupra Italiei
Germania ºi Franþa fac presiuni
asupra Italiei, cerând mãsuri suplimentare pentru stimularea creºterii
economice ºi reducerea datoriilor
uriaºe ale þãrii. Cancelarul german
Angela Merkel ºi preºedintele Franþei, Nicolas Sarkozy, au purtat, duminicã, discuþii dure cu premierul
italian Silvio Berlusconi, la începutul reuniunii de la Bruxelles, insistând ca acesta sã ia mãsuri radicale pentru restabilirea încrederii investitorilor. (V.R.)
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Priveghi la Euro

orumbei zboarã din gurile
tuturor liderilor Uniunii
Europene, dar preºedintele
Franþei, Nicolas Sarkozy,
ne-a livrat o ditamai gãina:
“A permite distrugerea euro, înseamnã a accepta risMAKE
cul distrugerii Europei. Cei care distrug
Europa ºi euro, vor purta responsabilitatea pentru reapariþia conflictelor
ºi divizãrii pe continentul nostru".
Chestia asta a spus-o cu o sãptãmânã în urmã, când încã nu ºtia cã summit-ul UE, amânat de pe 18 octombrie, pe 23 octombrie, va fi amânat
pe 26 octombrie, când, dupã cum se
zvoneºte, va fi amânat pe 30 octombrie (într-un test de inteligenþã, aþi fi
întrebat: “Ce se va întâmpla pe 30
octombrie?”)

Oficial, prima amânare a fost
agreatã pentru ca juriºtii germani sã
aibã timp sã studieze cãile legale de
salvare a Europei, dar, dupã cum se
vede, ei lucreazã foarte încet.
“Milimetru cu milimetru”, dupã

cum susþine Angela Merkel.
Nemþeºte.
Sau nu lucreazã deloc.
Pentru cã n-au ce.
Ca sã poatã lucra, juriºtii ar avea
nevoie de o temã.

Papa Benedict al XVI-lea a cerut luni o reformã radicalã a sistemului financiar mondial, inclusiv crearea unei autoritãþi
politice globale care sã administreze economia ºi a unei bãnci centrale mondiale.
“Papa” FMI, Christine Lagarde, a îndemnat, în repetate
rânduri, la “solidaritate” în faþa crizei, într-o acþiune coordonatã, care ar presupune o conducere centralizatã.
Coincidenþa face ca primul Papa – cel al catolicilor - sã fie
un neamþ, iar al doilea “papa” – cel al bancherilor – sã fie o
VATICAN (MEDIAFAX) - Vaticanul a
cerut luni o reformã radicalã a sistemului financiar mondial, inclusiv crearea
unei autoritãþi politice globale care sã
administreze economia ºi a unei bãnci
centrale mondiale, potrivit cotidianului
Washington Post.

franþuzoaicã, în timp ce o nemþoaicã (Angela Merkel) ºi un
francez (Nicolas Sarkozy) au lansat, nu demult, ideea unui
“guvern economic european”.
Credeþi cã s-au vorbit între ei, sau cã marile genii se
întâlnesc în idei?
Este, de altfel, foarte interesant cum din eºecul guvernelor
sã struneascã sistemul financiar se deduce nevoia promovãrii unui guvern financiar mondial.
Redãm ºtirea, mai jos. (F.G.)

Scopul este o nouã ordine economicã mondialã bazatã pe eticã ºi
binele comun, scrie publicaþia
americanã.
Propunerea, înaintatã luni de Consiliul
Pontifical pentru Justiþie ºi Pace al Vaticanului, urmeazã unei enciclice, me-

Bãncile elveþiene ar putea plãti
miliarde de dolari ca sã scape de
acuzaþii în SUA
Bãncile elveþiene vor plãti, probabil,
miliarde de dolari Statelor Unite ºi vor
preda numele a mii de americani care
au deþinut conturi secrete în aceste instituþii financiare, ca sã încheie amiabil
o anchetã de evaziune derulatã de autoritãþile SUA, spun surse apropiate situaþiei, citate de agenþia Bloomberg.
Potrivit acestora, oficialii ameri-

cani ºi cei elveþieni urmeazã sã finalizeze negocierile pentru încheierea
unui acord amiabil, în contextul unei
anchete care priveºte 11 instituþii financiare internaþionale - printre care
“Credit Suisse Group” AG -, suspectate cã ºi-au ajutat clienþii americani sã
ascundã banii de Fisc (IRS). (V.R.)
(continuare în pagina 4)

CA URMARE A AVIZÃRII UNUI NOU MEDICAMENT,

Afacerile „Antibiotice” SA Iaºi pe piaþa SUA
vor creºte la 4,5 milioane USD în 2012
Food and Drug Administration
(FDA), autoritatea americanã de reglementare în domeniul medicamentului ºi alimentaþiei, a aprobat, la
începutul lunii octombrie 2011, comercializarea pe piaþa americanã a
medicamentului generic Nafcilinã
injectabilã în doze de 1 g ºi 2 g, produs de Antibiotice SA Iaºi. Conducerea companiei ieºene apreciazã cã
acest fapt se va concretiza într-o
creºtere cu 1,6 milioane USD a cifrei
de afaceri dezvoltate în SUA, pânã la
4,5 milioane de USD, în anul viitor.

Antibiotice SA Iaºi este deja prezentã pe piaþa americanã cu medicamentul generic Ampicilinã în 4 doze
ºi substanþa activã Nistatinã.
Piaþa SUA, recunoscutã ca una
din cele mai ofertante, dar ºi greu
accesibile pieþe internaþionale, reprezintã o zonã strategicã în politica
de dezvoltare a exporturilor companiei, Antibiotice SA Iaºi aºteptând
în urmãtorii doi ani autorizarea
FDA pentru alte douã produse (4
doze).
Amãnunte în pagina 6

saj adresat tuturor catolicilor, a Papei
Benedict al XVI-lea din 2009, care a
denunþat mentalitatea profitului cu orice costuri ca fiind responsabilã de prãbuºirea financiarã.
(continuare în pagina 3)
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Preºedintele Traian Bãsescu a fãcut zilele acestea declaraþii în urma participãrii
la Consiliul European de toamnã de la
Bruxelles, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
ºi a întâlnirii de ieri dimineaþã cu guvernatorul BNR Mugur Isãrescu, premierul
Emil Boc ºi alþi membri ai Guvernului, la
Palatul Cotroceni. Astãzi, Traian Bãsescu se va deplasa din nou la Bruxelles,
unde are o întrevedere cu preºedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, iar mâine va participa la un summit
extraordinar al “Celor 27", întâlnire ce
precede reuniunea þãrilor din zona euro.

Declaraþii luni, 24 octombrie:
Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, ieri, cã în discuþiile de la Cotroceni
s-a decis necesitatea revizuirii þintei de
deficit, apreciind cã “ar fi bine” ca nivelul acestuia sã fie “mult mai mic” de
3% ºi cã Guvernul trebuie sã gãseascã
soluþii de diminuare a nevoii de împrumut. Domnia sa a adãugat: “Am ajuns
toþi la concluzia cã trebuie revizuitã þinta de deficit. Datoritã costurilor de finanþare, este bine sã abordãm bugetul
2012 cu un deficit mult mai mic de 3 procente. Cât va fi acest mult mai mic trebuie sã analizeze Guvernul, sã gãseascã soluþii de diminuare a nevoii de împrumut
de pe piaþa internã ºi piaþa externã, datoritã evoluþiei nesatisfacãtoare a nivelului de dobânzi, dar ºi din cauza
întârzierii din partea UE a unei decizii
legate de Grecia.(…) Bugetul pe anul
2012 trebuie sã fie extrem de prudent,
nu neapãrat pentru cã nu s-au gãsit
bani pentru a finanþa deficitul, ci pentru cã aceastã finanþare a deficitului
este «extrem de scumpã»".
Nivelul oficial al absorbþiei fondurilor UE în România este de
14,8% din bugetul alocat (…)
Avem mari probleme la facturarea lucrãrilor. În lipsa facturilor, cheltuim bani de la buget ºi nu absorbim
bani europeni. Trebuie accelerat procesul de facturare, de verificare ºi de
validare a facturilor. Decontarea banilor deja cheltuiþi pe programe cu finanþare europeanã sunt o problemã.
Cei cu responsabilitãþi politice trebuie
sã se ocupe de acest proces”.
(continuare în pagina 3)

Ioan Cuzman ne-a mai explicat ºi pentru cã aveam nevoie de bani, se
IF-urile, în general, ºi SIF1
Banat Criºana, în special, au de ce considerã înþelegerea pe care a întâmpla o catastrofã cu preþul. În
o construcþie financiarã capa- fãcut-o cu “Erste Bank” pentru lichi- plus, cine ar fi vrut sã vinã alãturi de
bilã sã facã faþã provocãrilor crizei, dizarea participaþiei la Banca Co- “Erste” în acþionariat fãrã condiþii de
ne-a declarat Ioan Cuzman,
protecþie pentru 30%?! Poate
preºedintele SIF1, în cadrul
niºte fonduri de investiþii, nu zic
unui interviu.
cã nu s-ar fi gãsit cineva, însã
Ioan Cuzman a vorbit, în pritrebuie sã ne gândim la ºanse ºi
ma parte a interviului, publicala perspectivã.
tã ieri, despre dezechilibrele
Am fost de foarte multe ori
profunde de care suferã econocriticaþi, în special de brokeri,
mia noastrã ºi depre soluþiile pe
cã am vândut prea ieftin. Sã facare le vede pentru creºterea
cem o socotealã: un SIF a avut
economiei reale.
6% într-o bancã de zece ori mai
În a doua parte a interviului,
micã decât societatea în care
domnul Ioan Cuzman ne-a
mergem, asta ar fi însemnat cã
împãrtãºit care este reacþia
ar fi trebuit sã obþinem 0,6% în
SIF1 în faþa crizei ºi care este
acea societate, însã am obþinut
planul de bãtaie, în lipsa parti1%, într-o bancã de zece ori mai
cipaþiilor bancare.
mare. Atunci, am fãcut o aface“Ne gândim ºi noi unde poare proastã?
te sã existe acea economie rea- Ioan Cuzman: “Problematica viitorului
Este la mintea cocoºului cã
lã ºi care sunt domeniile care va fi legatã de hranã, apã ºi energie”.
am câºtigat”.
asigurã perspective. ProblemaAcþionarii SIF Bant Criºana
tica viitorului va fi legatã de hranã, mercialã Românã drept una avanta- sunt convocaþi, pe 3 noiembrie, sã
apã ºi energie”, ne-a declarat joasã: “Am preferat schimbul ºi po- discute subiectul deþinerii la BCR.
ziþionarea pe Bursa de la Viena, care
preºedintele SIF Banat Criºana.
ADINA ARDELEANU
Potrivit domniei sale, încet-încet, are o capitalizare mult mai mare.
Dacã am fi pus toate SIF-urile 30%
SIF1 a început sã iasã ºi pe pieþele
din BCR pe Bursa de la Bucureºti, Citiþi interviul, pe larg, în pag. 14
externe, în special în Europa.
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Angela Merkel îl pune pe Nicolas
Sarkozy sã aleagã între falimentul
Greciei ºi iertarea datoriilor ei (la nivelul a 50-60%), care, de fapt, nu
sunt alternative, ci conduc la acelaºi
rezultat: prãbuºirea bãncilor franceze (ºi a altora, din Europa), cu consecinþe pentru UE despre care nu se
poate spune cã ar fi incalculabile,
deºi sunt enorme.
Iar, dacã spirala bãncilor franceze
scapã de sub control (ca sã le numim
doar pe ele), atunci bãncile americane n-au cum sã scape de la prãbuºire.
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Ioan Cuzman: SIF-urile sunt capabile
sã facã faþã provocãrilor crizei
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Se spune cã tema care le-ar fi fost
datã ar fi “salvarea euro ºi a Europei”.
Dacã, pe “Google translate”,
scriem “euro ºi Europa”, în franþuzeºte, atunci, cu mare probabilitate,
ne va traduce în româneºte “bãncile
franceze ºi Franþa”.
În schimb, aceeaºi expresie o traduce
în nemþeºte drept “kein Geld” (“n-am
bani” – desigur, performanþa lingvisticã este posibilã prin fuziunea “Google translate” cu “Yahoo finance”).
Cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, ºi preºedintele Franþei, Nicolas Sarkozy, au ajuns, în sfârºit, la
un consens deplin, vorbind, aºa cum
a cerut francezul, pe o singurã voce
care spune:
“Discuþiile s-au blocat”.
Doar cã Angela ºi Nicolas dau
vina unul pe altul.
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Papa, cu-a lui trei coroane
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