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Wolfgang Schäuble:
Criza, o oportunitate
pentru crearea
“uniunii fiscale”

Ministrul finanþelor din Germa-
nia, Wolfgang Schäuble, considerã
cã actuala crizã financiarã din zona
euro nu este o ameninþare, ci o opor-
tunitate.

În opinia sa, presiunile de pe pie-
þele financiare vor obliga cele mai
îndatorate state membre ale zonei
euro sã-ºi reducã deficitele bugetare
ºi sã-ºi sporeascã competitivitatea.
Totodatã, spune Schäuble, acestea
vor face paºi pentru crearea unei
“uniuni fiscale”.

Grecii nu salutã
acordul de sprijin
din partea UE

Grecii au, în majoritate, o reacþie
negativã la noul acord european de
susþinere financiarã a þãrii, consi-
derând cã acesta le va afecta suvera-
nitatea, potrivit unui sondaj publicat
de cotidianul To Vima. Conform
sondajului, 60% dintre persoanele
intervievate cred cã acordul va avea
un efect negativ.

Soluþiile anticrizã,
susþinute de europeni
la summitul G20

Liderii europeni vor sã explice, în
cadrul summitului G20 programat
pentru zilele de 3-4 noiembrie, la
Cannes (Franþa), deciziile luate pen-
tru rezolvarea crizei datoriilor din
zona euro, intenþionând sã demon-
streze cã situaþia este sub control,
spun unele surse din guvernul ger-
man, citate de presa strãinã.

Rusia, dispusã sã
investeascã 10 miliarde
dolari în Europa

Rusia este pregãtitã sã ajute zona
euro în problema datoriilor, afirmã
consilierul prezidenþial pe probleme
economice, Arkadi Dvorkovici. Ofi-
cialul de la Moscova susþine cã Ru-
sia intenþioneazã sã investeascã pânã
la 10 miliarde de dolari în economia
Europei, folosind instrumentele
Fondului Monetar Internaþional
(FMI). În plus, Dvorkovic nu exclu-
de acordarea de sprijin bilateral sta-
telor din Uniunea Europeanã.

Japonia va continua sã
cumpere obligaþiuni EFSF

Japonia i-a transmis, ieri, directo-
rului Fondului European pentru Sta-
bilitate Financiarã (EFSF), Klaus
Regling, aflat la Tokyo, cã va con-
tinua sã cumpere obligaþiuni ale
acestei facilitãþi, dar nu s-a angajat sã
investeascã într-un vehicul financiar
pentru creºterea resurselor EFSF.

Japonia este, deja, cel mai mare
cumpãrãtor de obligaþiuni EFSF, din
afaraEuropei,cudeþineridecirca2,7mi-
liarde euro, adicã 20% din totalul titluri-
lor emise pânã în prezent de fond.

China: Europa îºi poate
rezolva problemele

China considerã cã Europa îºi poa-
te depãºi problemele economice, a
declarat, ieri, preºedintele þãrii, Hu
Jintao, fãrã sã menþioneze dacã Bei-
jingul va juca un rol major în rezol-
varea crizei datoriilor din zona euro.

V.R.

ALEXANDRU SÃNDULESCU, MECMA:

FMI pune presiune pentru
privatizarea “Electrica”

Existã “o anumitã presiune”
pe care Fondul Monetar
Internaþional (FMI) o pune

pentru privatizarea “Electrica”, a
declarat, ieri, Alexandru Sãndules-
cu, director general pe politici ener-
getice în cadrul Minis-
terului Economiei, Co-
merþului ºi Mediului de
Afaceri (MECMA).
Domnia sa a precizat cã
FMI nu este foarte inte-
resat de vânzarea unor
centrale termoelectrice
care înregistreazã cos-
turi importante ºi care
necesi tã invest irea
unor sume mari de bani pentru ca
aceste termocentrale sã fie din nou
eficiente.

Potrivit lui Alexandru Sãndules-
cu, companiile de distribuþie ºi furni-
zare din cadrul “Electrica” nu ar tre-
bui sã fie privatizate, întrucât “ar tre-
bui sã avem posibilitatea sã facem în

continuare comparaþie între societã-
þile de stat ºi cele private”. Directorul
MECMA spune cã societãþile ener-
getice de stat nu pun presiune pe co-
sturile suportate de clienþi, spre
deosebire de companiile private. “Ar

dispãrea comparaþia dintre compa-
niile de stat cu cele private. Avem
multe reclamaþii referitoare la com-
panii care ºi-au eficientizat costurile
pentru obþinerea de profituri", a adã-
ugat Sãndulescu.

În perioada 2004-2007, statul a
privatizat cinci din cele opt filiale

“Electrica”.
FMI pune accent ºi pe privatizarea

Complexului Energetic Oltenia, care
va fi înfiinþat, potrivit unei Hotãrâri
de Guvern aprobatã în prima jumãta-
te a lunii octombrie, prin fuziunea

Societãþii Naþionale a
Lignitului Oltenia,
Complexului Energetic
Turceni, Complexului
Energetic Craiova ºi
Complexului Energetic
Rovinari.

Potrivit angajamen-
telor Guvernului faþã de
FMI, acest complex,
alãturi de Complexul

Energetic Hunedoara, care va fi for-
mat din termocentralele Paroºeni ºi
Mintia ºi minele considerate viabile
ale Companiei Naþionale a Huilei, ar
urma sã fie privatizat pânã la
sfârºitul lunii iunie 2012.

EMILIA OLESCU

Euro se depreciazã, revenind
sub 1,40 dolari
l Randamentul obligaþiunilor italiene creºte

Euro s-a depreciat ieri, pe pieþele
externe, în raport cu dolarul, dupã
ce, sãptãmâna trecutã, a consemnat
un avans de 1,8%. Scãderea din pri-
ma zi a sãptãmânii curente a venit în
condiþiile în care investitorii se tem
cã liderii europeni vor întâmpina di-
ficultãþi în obþinerea de fonduri pen-
tru soluþionarea crizei datoriilor din
regiune.

Temerile s-au amplificat dupã ce
agenþiadestat aChinei, XinhuaNews,
a informat cã þara asiaticã nu poate
juca rolul “salvatorului Europei”.

La ora 11.38, pe piaþa din SUA,

euro avea un curs de 1,3952 dolari,
mai mic cu 1,4% faþã de cel de vineri.
Astfel, euro a revenit sub 1,40 dolari,
dupã ce, sãptãmâna trecutã, trecuse
de acest prag pentru prima oarã dupã
luna septembrie.

Deprecierea a fost anticipatã de
unii analiºti care, la finele sãptãmâ-
nii trecute, atrãgeau atenþia cã este
posibil sã nu continue tendinþa de
creºtere înregistratã de moneda uni-
cã pe întreaga perioadã 24 – 28 oc-
tombrie. (A.V.)

(continuare în pagina 13)

CREªTERE ISTORICÃ PENTRU O ACÞIUNE ROMÂNEASCÃ

Plus de 40% într-o zi
pentru cotaþia “Azomureº”
l Ameropa Holding ar putea prelua indirect combinatul
l Brokerii spun cã interesul pentru AZO este fundamentat

A
cþiunile “Azomureº”
Târgu Mureº (simbol
AZO) s-au scumpit, ieri,
cu 39,9%, ajungând la

1,1780 lei/unitate, aceasta fiind cea
mai mare creºtere a unei cotaþii pe
parcursul unei ºedinþe de tranzacþio-
nare la Bursa de Valori Bucureºti,
înregistratã vreodatã.

BVB a fost nevoitã, ieri, sã ridice,
treptat, limita maximã de variaþie de
la 15%, cât este în mod uzual, la
25%, la 35% ºi, apoi, la 40%, prag
care nu a mai fost impus pânã acum,
pe fondul unei presiuni mari la cum-
pãrare. Tranzacþiile cu acþiuni AZO
au însumat 2,7 milioane lei, cu mult
peste media zilnicã de anul acesta, de
264.000 lei.

Creºterea fabuloasã a survenit
dupã ce emitentul a raportat Bursei
cã acþionarii sãi, “Eurofert Invest-
ments” ºi “Azomureº Holdings”,
care deþin cumulat 75,87% din com-
binatul chimic, ar putea fi preluaþi de
grupul elveþian “Ameropa”, discu-
þiile în acest sens fiind într-un stadiu
“relativ avansat”.

Brokerii sunt de pãrere cã “Azo-
mureº” are indicatori financiari
atractivi, preþul acþiunilor fiind sube-
valuat de piaþã, în prezent.

“Azomureº a luat cunoºtinþã de fap-

tul cã acþionarii societãþilor Eurofert ºi
Azomures Holdings (AH, n.r.) sunt în
prezent angajaþi în negocieri cu grupul
de companii Ameropa, negocieri afla-
te într-un stadiu relativ avansat, care
s-ar putea finaliza sau nu prin prelua-
readecãtreGrupulAmeropaacontro-
lului asupra Eurofert ºi AH. În pre-
zent, negocierile sunt în desfãºurare ºi
trebuiemenþionat cãoastfeldeprelua-
re este condiþionatã de autorizarea co-
respunzãtoare a «concentrãrii econo-
mice» (aceasta fiind o condiþie sus-

pensivã pentru finalizarea tranzac-
þiei)”, se aratã în comunicatul transmis
luni de Azomureº Bursei de Valori
Bucureºti.

Dacã Ameropa va prelua indirect
controlul la Azomureº ar putea fi
obligatã sã lanseze o ofertã de pre-
luare, întrucât va depãºi pragul de
33% din acþiuni de la care trebuie
lansatã o astfel de ofertã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Propunerea abordãrii policentrice
a problematicii crizei, din
perspectiva teoriei haosului
(Referat al ziarului BURSA pentru sesiunea Conferinþei
“Comportamentul în afaceri, pe timp de crizã”,
din 28 octombrie 2011)

Limbile care fo-
losesc cuvinte de
invenþie proprie
pentru noþiunea de
“crizã” sînt rare, în
Europa, dar ma-
ghiara este o
astfel de limbã
rarã, în care noþiu-
nea de “crizã” este

exprimatã prin cuvîntul ciudat “vál-
ság”, la care nu am gãsit etimologia.

În schimb, sesizez cã “válság” este

un apropiat sonor, dar ºi ca înþeles, al
cuvîntului românesc “vãlmãºag”, care
înseamnã “dezordine, haos”.

Dacã ar fi adevaratã aceastã
apropiere între maghiarul “crizã” ºi
românescul “haos”, atunci acest spa-
þiu lingvistic româno-maghiar con-
tribuie cu o sugestie extrem de valo-
roasã teoretic, la stabilirea naturii
crizei din perspectiva Teoriei haosu-
lui, pe baza legilor entropiei. n

SIF Transilvania se alege
cu 30 de milioane de euro
din titlurile BCR
l În plus, va primi ºi un pachet de peste 4 milioane de
acþiuni la Erste Group Bank, SIF-urile româneºti
urmând sã devinã cel de-al treilea investitor ca valoare
al grupului financiar controlat de statul austriac

71,95% dintre acþionarii SIF Tran-
silvania prezenþi ieri la Adunarea Ge-
neralã Extraordinarã a Acþionarilor
s-au declarat de acord cu vânzarea cã-
tre Erste Group Bank a pachetului de
6% deþinut la Banca Comercialã
Românã. La ºedinþã au fost prezenþi
28,77% dintre acþionari, ºedinþele
AGA SIF Transilvania fiind statutare
dacã la prima întrunire se strâng mai
mult de 25% dintre acþionari.

Preºedintele SIF Transilvania,
Mihai Fercalã, a declarat cã, faþã de
celelalte patru SIF-uri, societatea pe
care o conduce are ºansa de a ieºi în
acest an din acþionariatul BCR, o op-
þiune care este foarte bunã în condi-
þiile în care compania se poate alege
ºi cu o sumã importantã, aproxima-
tiv 30 de milioane de euro – dar ºi cu

un pachet de peste patru milioane de
acþiuni la Erste Group Bank.

OVIDIU VRÂNCEANU

(continuare în pagina 5)

Citiþi, în pagina 14, întreg referatul.

MAKE

Mihai Fercalã


