
Miercuri, 26 octombrie 2011, nr. 207 (4568), anul XX 16 pagini 2 lei

PAGINA 5 – INVESTIÞII
PERSONALE

n SSIF "Intercapital Invest" a
intermediat tranzacþii totale
cu acþiuni ºi unitãþi de fond,
la BVB, de 465,8 milioa-
ne lei
n Profitul “Romgaz” a crescut

cu peste 100%

n Finanþele au selectat avocaþii pentru programul MTN

PAGINA 13 – SOCIETÃÞI EMITENTE
n Cãtãlin Chelu cere instanþei sã oblige SIF Oltenia ºi

alþi acþionari ai Argus la ofertã de preluare

PAGINA 16 – ªTIRI INTERNAÞIONALE
n Profitul “Volvo” nu a atins previziunile analiºtilor
n “Novartis” renunþã la 2.000 de angajaþi
n “Deutsche Bank” are câºtiguri peste estimãri

SECÞIUNEA INVESTIÞII PERSONALE

PAGINA 2 – PRODUSE
ªI SERVICII

n “Agricola” Bacãu investeºte
3 milioane euro în reþeaua
de magazine proprii
n DermaLife – investiþie Med-

Life de 1 milion de euro
n “Rombat” intrã pe pieþele

din Africa de Sud ºi Liban

PAGINA 3 – POLITICÃ ªI ECONOMIE
n Oameni, instituþii ºi destine - Editorial semnat de

Cornel Codiþã
n Republicanii, preºedintele Bãsescu ºi miniºtrii l-au

ocolit pe Regele Mihai

PAGINA 4 – COMPANII FOCUS
n Vicepreºedintele Mechel i-a prezentat lui Ariton

proiectele grupului rus în România

BET = 4.519,26 BET-C = 2.754,24 BET-FI = 16.436,13 EURO = 4,3246 RON DOLAR = 3,1057 RON

n Din nou sub lupa FMI

PAGINA 15

n Lificiu: „În cinci-zece ani, preþul energiei
convenþionale îl va depãºi pe cel al
energiei verzi” PAGINA 12

n Tribunalul Alba a dat sentinþa în dosarul
Fabricii de Zahãr Bod PAGINA 13

5 948491 340012 86540

SUMAR

Banca Angliei: Mãsurile
pentru rezolvarea crizei
datoriilor – doar o
soluþie pe termen mediu

Guvernatorul Bãncii Angliei,
Mervyn King, susþine cã mãsurile
care vor fi luate de liderii europeni
pentru rezolvarea crizei datoriilor
vor furniza numai o soluþie pe ter-
men mediu.

“Scopul mãsurilor ce vor fi intro-
duse în urmãtoarele zile este sã creeze
o perioadã de respiro pentru un an sau
doi. Problemele de bazã încã trebuie
sã fie rezolvate”, a avertizat King.

Austria nu vrea sã
participe cu noi fonduri
la salvarea Greciei

Austria nu vrea sã participe cu noi
fonduri la un pachet de asistenþã finan-
ciarã pentru Grecia, conform ministru-
luidefinanþedelaViena,MariaFekter.

“Noile mãsuri de salvare a Greciei
nu pot costa mai mult”, a afirmat Ma-
ria Fekter, adãugând: “Austria trebuie
sã se asigure cã îºi menþine ratingul de
top AAA, astfel cã trebuie sã ia în
considerare ce îºi poate permite”.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

Guy Verhofstadt: Este
posibil ca majorarea EFSF
sã nu calmeze pieþele

Parlamentarul european Guy Ver-
hofstadt, fost premier al Belgiei, a
avertizat cã eventuala majorare a re-
surselor Fondului European de Stabi-
litate Financiarã (EFSF) ar putea sã
nu fie suficientã pentru calmarea te-
merilor pieþelor privind criza datorii-
lor din zona euro.

Verhofstadt se teme cã la summi-
tul liderilor europeni se va decide
majorarea EFSF cu mijloace ºi in-
strumente “care nu conving pieþele
pe termen mediu”.

Potrivit unor surse citate de presa
strãinã, capacitatea de finanþare a
EFSF ar putea fi majoratã la peste
1.000 de miliarde euro.

Germania nu susþine
continuarea achiziþiilor
de obligaþiuni
de cãtre BCE

Liderii zonei euro vor sã cearã
Bãncii Centrale Europene (BCE) sã
continue achiziþiile de obligaþiuni de
stat de pe pieþele secundare, ca sã
sprijine Italia ºi Spania, însã Germa-
nia se opune, conform agenþiei
Reuters.

“Aceastã prevedere nu are acordul
nostru”, a afirmat Merkel, adãugând
cã Germania nu vrea ca declaraþia
politicienilor, care va fi adoptatã la
summitul UE, sã spunã BCE ce are
de fãcut.

Discursul lui Jean-Claude
Trichet, întrerupt de
protestatari

Jean-Claude Trichet, preºedintele
Bãncii Centrale Europene (BCE), a
susþinut, luni, un discurs la Universita-
tea Humboldt, fiind însã deseori între-
rupt de studenþii protestatari, care l-au
numit “mincinos” ºi ºi-au exprimat re-
volta faþã de mãsurile de austeritate
din Grecia.

Dupã discurs, Trichet le-a cerut
bãncilor europene sã se asigure cã
sunt capitalizate suficient. “Le cerem
tuturor bãncilor sã aibã un nivel adec-
vat al capitalului ºi sã fie extrem de
prudente în asumarea riscurilor”, a
afirmat Jean-Claude Trichet. (V.R.)

WSJ: Viitorul bãncilor din Europa
Centralã ºi de Est, incert
l Instituþiile creditoare din regiune ar putea reveni în proprietatea statului

Viitorul bãncilor este pus sub
semnul întrebãrii în întreaga lume,
dar nicãieri în mai mare mãsurã
decât în Europa Centralã ºi de Est,
noteazã Wall Street Journal
(WSJ), arãtând cã statele din
aceastã regiune trebuie sã
aleagã între douã posibilitãþi:
bãncile sã rãmânã sub acþio-
nariatul din Europa de Vest -
care ar putea fi împovãrat
câþiva ani buni de problemele
fiscale ale zonei euro -, sau sã
fie renaþionalizate.

Conform WSJ, statele din
Europa Centralã ºi de Est
(ECE) trebuie sã diversifice
acþionariatul sectorului ban-
car ca sã reducã vulnerabili-
tatea la ºocurile de credit.
Piaþa creditelor din regiune este
dominatã, mai mult ca oriunde, de
bãnci cu sediul în alte zone, aproape
exclusiv în Europa Occidentalã.

Bãncile din Europa de Vest au

cumpãrat majoritatea instituþiilor fi-
nanciare privatizate de statele din
Europa Centralã ºi de Est în anii ‘90,
fiind încurajate de guvernele din þã-

rile de origine. În urma crizei finan-
ciare, bãncile din Vest au primit spri-
jin de urgenþã, iar guvernele din
întreaga Europã ºi-au dat seama cã,
într-o piaþã unde banii publici au de-

venit o resursã importantã pentru su-
pravieþuirea instituþiilor financiare,
subsidiarele din Europa Centralã ºi
de Est ar putea rãmâne “orfane”.

Aºa s-a ajuns, în 2009, la
semnarea Iniþiativei de la
Viena, care convinge bãncile
vest-europene sã continue
sã-ºi susþinã subsidiarele din
Europa Centralã ºi de Est.
Soluþia a fost însã una tem-
porarã.

În contextul crizei datorii-
lor de stat din zona euro, bãn-
cile din Europa de Vest au din
nou probleme în privinþa ac-
cesului la credite pe piaþa in-
terbancarã, astfel cã apare ne-
cesitatea unor soluþii pe ter-
men lung.

WSJ prezintã trei scenarii, care
depind de deznodãmântul crizei da-
toriilor de stat. (V.R.)

(continuare în pagina 4)

Barroso: Trebuie sã ne asigurãm cã
bãncile continuã sã asigure lichiditãþi
sucursalelor din România

Preºedintele Comisiei Europene,
José Manuel Barroso, a declarat, ieri,
cã recapitalizarea bãncilor din statele
euro nu trebuie sã afecteze fluxul li-
chiditãþilor în România, afirmând cã
“societãþile bancare, firme mamã, vor
continua sã asigure lichiditãþi pentru
sucursalele din România”.

Preºedintele Comisiei Europene,
José Manuel Barroso, a declarat

dupã întâlnirea cu preºedintele Tra-
ian Bãsescu: “Sunt de acord cu dom-
nul preºedinte Bãsescu, o chestiune
pe care am mai discutat-o ºi în Con-
siliul European, cã, dacã ne asigu-
rãm cã recâºtigãm încrederea în sec-
torul bancar european, acest lucru nu
trebuie sã afecteze fluxul lichiditãþi-
lor în România.

(continuare în pagina 4)

Fãrã emoþii despre
venirea ºi plecarea
investitorilor strãini

Decizia Nokia de a întreru-
pe activitatea în România
a surprins pe mulþi români,

aºa cum, la vremea respectivã, ho-
tãrârea Nokia de a realoca aceeaºi
activitate din
Germania în
R o m â n i a a
declanºat pro-
teste ale nem-
þilor.

În cadrul
dezbateri lor
publice, o în-
trebare a reve-
nit obsesiv:
oare ce investi-
tori strãini ur-
meazã sã mai plece din România?
De cele mai multe ori, rãspunsurile
au fost emoþionale.

Consider cã putem da un rãspuns
concludent, dacã analizãm natura
avantajului competitiv pe care îl are
în vedere orice decizie de a investi în
România. În mãsura în care reuºim
sã identificãm acest avantaj compe-
titiv, atunci putem trage concluzii cu
privire la durabilitatea lui în timp ºi,
implicit, la venirea ºi plecarea unui
investitor strãin din România.

Punctul de plecare îl constituie
structura stocului de investiþii strãine
în România, la finele anului 2009, în
sumã de 50 miliarde euro (BNR, Ra-
port privind investiþiile strãine direc-
te în România, în anul 2009).

O primã grupã de investiþii strãine

a þintit piaþa internã din România.
Exemplele cele mai cunoscute sunt
în domeniul comerþului - Metro,
Billa, Carrefour ºi altele- investiþii
de 6,2 miliarde euro (12,3% din to-
talul investiþiilor strãine la finele
lui 2009) ºi al sectorului fi-
nanciar-bancar - Erste, Societe Ge-
nerale, Raiffeisen, Unicredit,
Allianz etc - investiþii de 9,5 miliar-
de euro (19,0% din total).

Investiþiile din aceastã grupã sunt
rezistente. Scopul lor este realizarea
profitului din serviciile oferite pe
piaþa localã din România. Plecarea
din þarã ar însemna pierderea consu-
matorilor de pe aceastã piaþã.

Investitorii din grupa respectivã
nu îºi înceteazã activitatea nici atunci
când apar unele constrângeri. De
exemplu, în Ungaria, pe durata cri-
zei, guvernul a impus o taxã supli-
mentarã asupra companiilor multi-
naþionale din domeniile menþionate
pentru a nu recurge la mãsuri severe
de reducere a pensiilor ºi a salariilor
din sectorul public.

Plecarea unui investitor strãin ar
putea apãrea, de regulã, prin fali-
mentul fie al acþionarului principal
(de exemplu, banca mamã din strãi-
nãtate), fie datoritã competiþiei de pe
piaþa internã.

O a doua grupã de investiþii strãi-
ne este concentratã pe realizarea pro-
fiturilor din exploatarea resurselor
naturale ale României.

(continuare în pagina 4)

THEODOR
STOLOJAN

MINISTERUL ECONOMIEI:

BCR ºi Banca Transilvania, gata sã intre
acþionari la “Oltchim”
l Creºteri fulminante pentru acþiunile OLT l Bãncile,
deschise sã susþinã compania, inclusiv prin noi credite

Douã bãnci ar putea sã intre în ac-
þionariatul “Oltchim” Râmnicu
Vâlcea (simbol OLT), prin conversia
datoriilor combinatului în acþiuni.

Banca Comercialã Românã ºi
Banca Transilvania s-au declarat in-
teresate în realizarea conversiei dato-

riilor în titluri OLT, potrivit unui
comunicat transmis, ieri, deMinisterul
Economiei, în urma unei întâlniri între
ministrul IonAritonºipreºedinþiicelor
douã instituþii, Dominic Bruynseels ºi
Horia Ciorcilã. (A.A.)

(continuare în pagina 4)

Auguri pentru euro

A
ugurii nu sunt favorabili
summit-ului liderilor UE,
reprogramat (de douã
ori) sã aibã loc astãzi, la

Bruxelles, o întâlnire consideratã cru-
cialã pentru viitorul imediat al Gre-
ciei, al Zonei Euro, al Uniunii Euro-
pene, al Statelor Unite ale Americii ºi
al întregii lumi financiar-bancare ºi

economice, sociale etc. (ca sã enume-
rãm în ordine riguroasã consecinþele
pe care lumea se aºteaptã sã le aibã
deciziile de acolo, asupra crizei mon-
diale) ºi care ar fi trebuit sã fie prefa-
þatã de o Reuniune EcoFin (a celor 27
de miniºtri de finanþe ai þãrilor din
UE), care a fost amânatã (unele zvo-
nuri susþin cã ar fi fost anulatã).

Reuniunea EcoFin era însãrcinatã
sã formuleze înþelegerea finalã care
sã prefaþeze summit-ul UE, dar,
dintr-o scrisoare trimisã, de
Preºedintele Consiliului Uniunii Eu-
ropene, Jacek Rostowski, cu douã
nopþi în urmã, lui Jean-Claude Junc-
ker, Preºedintele Eurogroup (cei 17
miniºtri de finanþe din Zona Euro),
rezultã cã eurofinanþiºtii nu s-au pu-
tut pune de acord asupra soluþiilor ºi
cã, prin urmare EcoFin trebuie am-
ânat o zi sau douã:

“Aºa cum stau lucrurile în pre-
zent, am înþeles cã pachetul complet
nu poate fi gata pânã miercuri, 26 oc-
tombrie. În acest caz, preºedinþia ar
trebui sã amâne reuniunea Consiliu-
lui Ecofin, cu o zi sau douã. Prin ur-
mare, aº dori sã vã rog sã mã þineþi
informat cu privire la cazul în care
elementele rãmase din pachetul de
mãsuri vor fi finalizate de cãtre Eu-
rogrup, astfel încât sã pot convoca
reuniunea EcoFin, cât mai prompt
posibil.”

Desigur, asta nu înseamnã, neapã-
rat cã summit-ul UE ar trebui sã se
mai amâne, încã o datã, pentru cã,
aºa cum susþin unii funcþionari euro-
peni, ar exista o convingere cã orice
reuniune a Ecofin sau Eurogrupului
domnului Juncker este de prisos, de-
oarece, oricum, ºefii guvernelor vor
trebui sã ia toate deciziile majore de
miercuri seara.

Dar poate sã însemne, bineînþeles,
ºi cã se va amâna pentru a treia oarã.

Ori, poate sã însemne cã s-a dat
drumul la tipãrirea de euro.

MAKE

Jean-Claude Juncker - o eminenþã a UE de care s-ar putea

sã nu se mai þinã seama, în acest moment.


