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Parlamentul german
a votat creºterea
resurselor EFSF

Parlamentul german a votat, ieri, o
moþiune privind susþinerea planuri-
lor de creºtere a capacitãþii financia-
re a Fondului European pentru Sta-
bilitate Financiarã (EFSF), care în
prezent este de 440 de miliarde de
euro.

Cancelarul german Angela Mer-
kel avea nevoie de acordul Parla-
mentului înainte sã înceapã negocie-
rile din cadrul summitului liderilor
europeni, care urma sã înceapã ieri
searã, la Bruxelles.

Directorul EFSF,
în vizitã în China

Directorul Fondului European
pentru Stabilitate Financiarã
(EFSF), Klaus Regling, va efectua o
vizitã în China, la data de 28 octom-
brie, urmând sã se întâlneascã cu po-
sibili investitori în aceastã facilitate.

“Este o rundã normalã de discuþii
cu achizitori importanþi de obligaþiuni
EFSF”, a declarat Christof Roche,
purtãtor de cuvânt al Fondului.

Brazilia nu vrea
sã cumpere
obligaþiuni europene

Brazilia a respins ideea achiziþiei
de obligaþiuni europene în vederea
sprijinirii zonei euro, considerând cã
ajutorul pentru aceastã regiune tre-
buie sã vinã din Europa.

Ministrul brazilian de finanþe, Gu-
ido Mantega, a declarat: “Europenii
trebuie sã gãseascã, în Europa, solu-
þii la problemele europene”.

Mario Draghi
cere implementarea
imediatã a EFSF

Viitorul preºedinte al Bãncii Cen-
trale Europene, italianul Mario Dra-
ghi, cere “implementarea imediatã”
a fondului de salvare a zonei euro
(EFSF), avertizând cã este de datoria
guvernelor naþionale sã rezolve criza
datoriilor suverane.

Europa are nevoie de “implemen-
tarea imediatã a sprijinului financiar
pentru rezolvarea crizei”, a spus
Draghi, adãugând: “Fãrã un rãspuns
definitiv ºi de duratã de la guvernele
naþionale pentru stimularea creºterii
ºi rezolvarea problemelor fiscale,
criza nu va fi rezolvatã”.

FMI ar putea participa
la fondul de salvare
a zonei euro

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ar putea participa la un vehi-
cul special de investiþii, propus pen-
tru creºterea capacitãþii EFSF, dar nu
a luat încã o decizie în acest sens, po-
trivit unor surse oficiale din zona
euro, citate de Reuters.

Alain Juppé:
“Criza este gravã”

Ministrul francez de externe, Ala-
in Juppé, a recunoscut, ieri, cã actua-
la crizã cu care se confruntã Europa
“este gravã”, dar ºi-a exprimat con-
vingerea cã va fi gãsitã o soluþie pen-
tru depãºirea acesteia.

V.R.

Cãlin Georgescu: Trebuie restabilit echilibrul între raþionalitatea
economicã ºi suportabilitatea socialã

l “Orice gândire de perspectivã trebuie sã aibã la bazã educaþia, formarea
profesionalã, cultivarea spiritului inovativ”

Reporter: Cum se poziþioneazã
România din punct de vedere econo-
mic în actualul context al crizei dato-
riilor suverane din Europa?

Cãlin Georgescu: Raportul din-
tre datorie ºi PIB în România este
mai mic decât la alþii. Ceea ce este
însã îngrijorãtor este cã datoria pu-
blicã externã a crescut mai repede
decât PIB, de aproape patru ori în
ultimii ani. ªi aici apare problema
pentru cã România are nevoie de
investiþii masive atât în infrastruc-
turã cât ºi în sectoarele productive.
Dacã tot ne împrumutãm, acest lu-
cru trebuie sã se vadã în noi locuri

de muncã, în tehnologii avansate,
în creºterea productivitãþii ºi com-
petitivitãþii. Altfel ne furãm singuri
cãciula.

Reporter: Cum apreciaþi activita-
tea autoritãþilor române în aceastã
perioadã (2008-prezent)?

Cãlin Georgescu: Eu gândesc în
termeni profesionali. Cred cã asta
ne-a lipsit cel mai tare în aceastã pe-
rioadã: profesionalismul. Am învã-
þat de la marii noºtri înaintaºi cã ceea
ce conteazã cu adevãrat este rigoarea
profesionalã ºi þinuta moralã exem-
plarã. De aceea, m-aº abþine de la
aprecieri pentru a nu fi silit sã apelez

la pildele trecutului. Existã profesio-
niºti de mare valoare în þara asta. Dar
ei nu se înghesuie în faþã. Dacã sunt
consultaþi, vor fi întotdeauna dornici
sã punã umãrul. Dacã nu, îºi vãd de
treabã sau pleacã acolo unde munca
ºi competenþele lor sunt apreciate.
Au existat momente, chiar recent,
când o anumitã formulã alternativã,
convenabilã tuturor forþelor politice,
ar fi fost posibilã. Pãcat cã s-a irosit
ºi aceastã ocazie din cauza jocurilor
politice mãrunte.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 4)

Jeffrey Franks: România are nevoie
de fonduri tampon care sã absoarbã
ºocurile externe

Situaþia economicã a României nu
este perfectã, dar trebuie sã fie sufi-
cient de bunã ca sã nu devinã urmã-
toarea victimã a pieþelor financiare
“nervoase”, a declarat, ieri, Jeffrey
Franks, ºeful misiunii Fondului Mo-
netar Internaþional (FMI) în Româ-
nia, în cadrul unei conferinþe organi-
zate de Banca Mondialã.

Domnia sa a precizat cã, în acest
moment, pieþele sunt “nervoase”
pentru cã se tem de riscurile suvera-
ne ºi cautã þãri vulnerabile, iar atunci
când le gãsesc “le atacã”. Întrebarea
este care þarã va fi urmãtoarea care
vã cãdea, potrivit oficialului FMI.

Jeffrey Franks a adãugat: “Româ-
nia nu este perfectã, dar trebuie sã fie

suficient de bunã, astfel încât criza sã
loveascã o altã þarã. România nu tre-
buie sã fie cea mai vulnerabilã”.

Pentruca þaranoastrã sãnufieurmã-
toarea þarã vulnerabilã care va cãdea,
politica economicã trebuie sã se con-
centreze pe eliminarea celor mai im-
portante slãbiciuni ale economiei, pe
asigurarea unor fonduri tampon (“buf-
fers”) prin care sistemul financiar sã fie
protejat ºi pe respectarea strategiei pe
termen lung, potrivit domniei sale.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 4)

MUTÃM DATORIILE (FIECÃRUIA) ÎN ÎMPRUMUTURI (COLECTIVE)

“Soluþia”UEdesalvareaEuro,
fãrã sã bage niciun ban
l Renunþând la orgoliu, UE a plãnuit sã cearã bani de la China, Brazilia ºi
oricare altã þarã ar fi dispusã sã-i dea, de la investitori privaþi ºi de la FMI
l Þãrile emergente vor creºte în influenþã, pe plan mondial

O
admirabilã inginerie fi-

nanciarã, prin care Zona
Euro sã se salveze de la
implozie, în eventuala

declarare a falimentului Greciei, dar
fãrã sã fie obligatã nicio instituþie eu-
ropeanã sã bage vreun ban, a apropiat

capetele lui Nicolas Sarkozy ºi Ange-
la Merkel (înconjurate de celelalte 25
de capete de stat UE), asupra docu-
mentului despre care s-a spus, mai
înainte, cã nu este gata, dar fãrã de
care, totuºi, liderii europeni s-ar fi re-
unit cam degeaba, ieri, în aºa numitul

summit “crucial” (oricum, circulau
zvonuri despre încã unul “crucial”,
peste patru zile, cu acelaºi subiect).

MAKE
(continuare în pagina 5) Citiþi, în pagina 4, “Franks: Infrastruc-

tura este un blocaj pentru dezvoltarea
României”.

“Oricare ar fi urgenþele de moment, nu trebuie sã uitãm cã þara
trebuie sã aibã ºi un viitor”, este de pãrere Cãlin Georgescu,
Directorul Executiv al Centrului Naþional pentru Dezvoltare
Durabilã din România.
Domnia sa ne-a acordat, cu amabilitate, un interviu despre
cum se poziþioneazã þara noastrã în contextul crizei internaþio-
nale ºi despre mãsurile pe care ar trebui sã le adoptãm.
În opinia domnului Georgescu, “orice gândire de perspectivã

trebuie sã aibã la bazã educaþia, formarea profesionalã, culti-
varea spiritului inovativ”.
Dr. Cãlin Georgescu ocupã din anul 2000 funcþia de Director Exe-
cutiv alCentruluiNaþional pentruDezvoltareDurabilã dinRomânia.
Domnia sa este, în prezent, Membru al Clubului de la Roma ºi
ocupã, printre altele, funcþia de Raportor Special ONU pentru
efectele adverse ale transportului de produse ºi deºeuri toxice
ºi periculoase asupra realizãrii drepturilor omului.

ZIUA ZE(u)RO

Bãsescu: Bãncile din zona euro trebuie
sã menþinã expunerea pe România

Þara noastrã s-ar afla “într-o difi-
cultate foarte mare”, încât nu ar mai
putea fi finanþat nici mãcar bugetul
de cheltuieli din acest an, în situaþia
în care fluxurile de capital oferite de
bãncile mamã pentru sucursalele de
la noi s-ar micºora, a declarat, ieri,
preºedintele Traian Bãsescu.

Obiectivul este sã se menþinã flu-
xurile de capital cãtre România, po-
trivit domniei sale.

Preºedintele a precizat: “Anul
acesta, România a împrumutat de pe
piaþa bancarã internã 56 de miliarde

de lei. Suma va fi completatã de fapt
pânã la sfârºitul anului, când vor mai
fi împrumuturi, pentru a acoperi
cheltuielile bugetare ºi a susþine de-
ficitul. Asta înseamnã 13,2 miliarde
de euro de pe piaþa internã plus alte
douã miliarde de euro de pe piaþa ex-
ternã. Dacã fluxurile de capital oferi-
te de bãncile mamã spre a fi utilizate
la bãncile lor din România s-ar
micºora, România ar fi într-o dificul-
tate foarte mare”. (E.V.)

(continuare în pagina 5)

Asearã, în timpul summit-ului UE, care a luat în calcul folo-
sirea EFSF pentru garantarea unor eventuale obligaþiuni
emise printr-un vehicul special, cotaþiile actualelor obliga-
þiuni EFSF au început sã coboare, ilustrând alterarea încre-
derii în Fondul European de Stabilitate Financiarã.
Cancelarul german Angela Markel a avertizat ieri cã mai

sunt încã multe probleme de rezolvat pentru a ajunge la un
acord anti-crizã, la summit-ul liderilor din zona euro din
aceastã searã, transmite AFP.
“Mai sunt numeroase probleme de reglat ºi de negociat.
Munca nu s-a terminat”, a afirmat Merkel în faþa presei,
ceea ce confirmã multiplicarea semnelor de blocaje.

Citiþi detalii în paginile 4 ºi 5.


