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Berlusconi promite
sã demisioneze

Premierul italian Silvio Berlusco-
ni a promis, marþi seara, cã va demi-
siona din fruntea Cabinetului de la
Roma imediat dupã adoptarea de cã-
tre Parlament a mãsurilor de austeri-
tate promise Uniunii Europene.

Euro se depreciazã
semnificativ

Moneda unicã europeanã a scãzut
ieri, în raport cu cea americanã, pe
fondul tensiunilor politice din Italia.
Euro avea un curs de 1,3564 dolari la
ora 09.53, pe piaþa din SUA, mai mic
cu 2% faþã de ziua precedentã.

Bãncile italiene
au împrumutat 111
miliarde euro de la BCE

Bãncile italiene au devenit tot mai
dependente de împrumuturile oferite
de Banca Centralã Europeanã
(BCE) în luna octombrie, dupã ce
costurile de creditare ale Italiei au
ajuns la un nivel maxim istoric.

Datele oficiale aratã cã, luna tre-
cutã, instituþiile creditoare italiene
au împrumutat de la BCE 111 miliar-
de euro, faþã de 105 miliarde euro în
septembrie, respectiv de aproape trei
ori mai mult faþã de volumul con-
tractat în iunie.

Analiºtii cred cã valoarea împru-
muturilor acordate de BCE bãncilor
italiene va continua sã creascã, date
fiind incertitudinile din þarã.

Ieri, randamentul pentru obliga-
þiunile italiene pe cinci ani a crescut
la nivelul record de 7,7%.

Bãncile portugheze se
tem de naþionalizare

Bãncile portugheze suspecteazã
guvernul cã doreºte sã le naþionalize-
ze, dupã cum reiese dintr-o scrisoare
adresatã Uniunii Europene, dezvãlu-
itã ieri de un cotidian local, relateazã
AFP, conform Agerpres.

“Asociaþia portughezã a bãncilor
a trimis o scrisoare Comisiei Euro-
pene, în care acuzã guvernul cã
doreºte sã naþionalizeze sectorul”,
scrie ziarul Diario Economico. La
solicitarea AFP, bãncile au confir-
mat trimiterea unei scrisori, dar au
refuzat sã comenteze asupra conþi-
nutului acesteia.

Cinci nume vehiculate
pentru postul de
premier elen

În presa elenã erau vehiculate,
ieri, numele a cinci greci care ar pu-
tea sã se bucure de încredere în strãi-
nãtate, ca posibili succesori ai lui
Giorgios Papandreou, care a demi-
sionat, ieri, din fruntea Guvernului
de la Atena.

Aceºtia sunt: Vasilios Skouris, 63
de ani, preºedintele Curþii Europene
de Justiþie (CEJ); Lucas Papademos,
64 de ani, fost guvernator al Bãncii
Greciei, fost vicepreºedinte al Bãn-
cii Centrale Europene (BCE); Pana-
giotis Roumeliotis, 64 de ani, repre-
zentantul Greciei la Fondul Monetar
Internaþional (FMI); Nikiforos Dia-
mandouros, 69 de ani, avocatul eu-
ropean al poporului; Ioannis Kou-
kiadis, 71 de ani, preºedintele Comi-
tetului de privatizare din Grecia.

Pânã la închiderea ediþiei, oficialii
de la Atena nu anunþaserã cine va fi
viitorul premier elen.

V.R.

CERÂND CEVA OBIªNUIT,

Mugur Isãrescu pare sã
anunþe ceva neobiºnuit

T
oate semnalele conduc cã-
tre un proces de oprire a fi-
nanþãrii subsidiarelor lo-
cale de la bãncile-mamã

(“dezintermediere”), care este ine-
rent, a declarat, ieri, Mugur Isãrescu,
Guvernatorul Bãncii Naþionale a
României (BNR), în cadrul confe-
rinþei anuale a Asociaþiei Analiºtilor
Financiar Bancari din România
(AAFBR), anunþând:

“Bãncile care sunt foarte depen-
dente de bãncile-mamã trebuie sã
gãseascã metode alternative de fi-
nanþare”.

Oare, acest comandament este
ceva neobiºnuit?

Oare, atunci când o companie îºi
implanteazã un punct de lucru, o fi-
lialã, o branºã, o subsidiarã într-un
alt teritoriu decât cel de origine, ur-
mãreºte ca, “pour toujour”, sã-ºi fi-
nanþeze noua entitate ?

Nu este normal cã, de fapt, viseazã
sã creeze un nou centru de profit,
care sã se autosusþinã financiar?

Desigur, vrea sã se autosusþinã.
Dacã normalul constã în autosus-

þinere, atunci de ce, într-o audienþã
specializatã a bancherilor, Guverna-
torul Bãncii noastre Centrale ne
anunþã cã a sosit momentul “norma-
lului”?

Poate cã, de fapt, ar vrea sã ne spu-
nã altceva, dar nu-ºi permite?

Poate cã nu are cuvintele?

Poate cã, de fapt, vrea sã spunã, pe
dos, cã finanþarea bãncilor-mamã de
cãtre sucursalele lor din România ar
trebui sã înceteze?

Sucursalele finanþeazã

bãncile-mamã, nu invers

Ziarul BURSAa arãtat, la 16 iunie:
“Clauzele Iniþiativei de la Viena,

acordul încheiat în 2009, care obliga
bãncile-mamã ale instituþiilor de cre-
dit din România sã-ºi susþinã subsi-
diarele ºi sã nu retragã capital, s-au
inversat în cazul grupurilor financia-
re elene, noteazã banca japonezã
Nomura”.

MAKE

(continuare în pagina 3)

Economia mondialã nu iese din
“faza periculoasã ºi nesigurã”

Christine Lagarde, directorul
general al Fondului Monetar
Internaþional (FMI), a aver-

tizat ieri, pe parcursul vizitei sale la
Beijing, cã existã riscul unei spirale
de instabilitate financiarã mondialã.

Referindu-se la criza financiarã,
respectiv la situaþia economiei glo-
bale, oficialul Fondului a afirmat:
“Dacã nu acþionãm împreunã, eco-

nomia globalã riscã sã intre într-o
spiralã de incertitudine ºi instabilita-
te financiarã. Economia mondialã a
intrat într-o fazã periculoasã ºi nesi-
gurã”.

Pe de altã parte, Christine Lagarde
a atras atenþia cã economia lumii ris-
cã “sã piardã acest deceniu”, în care
expansiunea va fi extrem de micã
sau inexistentã.

Afirmaþiile directorului general al
FMI vin la numai o lunã dupã ce de-
clara cã ne aflãm într-o nouã fazã a
crizei, “o fazã periculoasã”, ºi cã, în
situaþia în care aceasta nu va fi rezol-
vatã, atunci nimeni din lume nu va fi
cruþat.

La fel ºi preºedintele Comisiei
Europene, Jose Manuel Barroso, de-
clara, în aceastã toamnã, într-un dis-
curs rostit în faþa Parlamentului Eu-
ropean, cã situaþia regiunii este una
gravã, cã s-au pus în pericol valori
precum euro sau libertatea de circu-
laþie, însã considera, atunci, cã o so-
luþie este posibilã.

V.R.

(continuare în pagina 5)

Jeffrey Franks: România
utilizeazã ineficient gazele,
comparativ cu alte þãri europene

Reporter: Mugur Isãrescu, gu-
vernatorul BNR, a anunþat cã bãncile
mamã nu vor mai fi “generoase” cu
finanþarea subsidiarelor de la noi. De
asemenea, preºedintele Traian Bãses-
cu s-a arãtat îngrijorat de ieºiri de ca-
pital ale bãncilor strãine. Existã mo-
tive de îngrijorare pentru sistemul
nostru bancar?

Jeffrey Franks: Datele de pânã
acum nu aratã o reducere mare, dar
sunt riscuri. Guvernatorul ºi
preºedintele sunt atenþi la aceste ris-
curi. Sper cã, în contextul în care
România face faþã problemelor eu-
ropene, va fi acordatã atenþie poziþiei
subsidiarelor în procesul de recapi-
talizare a bãncilor mamã.

Reporter: Dacã, totuºi, bãncile
strãine întrerup finanþarea, ce ar tre-

bui sã facã BNR?
Jeffrey Franks: Bãncile se fi-

nanþeazã prin diferite mecanisme.
Unul dintre ele este prin constitui-
rea de depozite de la români. Prin
crearea depozitelor pot sã acorde
credite altor români care vor sã in-
vesteascã.

Reporter: BNR injecteazã, sãp-
tãmânal, lichiditate în piaþã, prin
operaþiuni repo. De ce acþioneazã
BNR în acest mod, având în vedere
cã sistemul bancar este lichid?

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 3)

LA NOUÃ LUNI

“Petrom” anunþã dublarea profitului
l Broker: SNP are indicatori de evaluare atractivi

“OMV Petrom” a obþinut un profit
net de 2,9 miliarde lei, în primele
nouã luni ale anului, dublu faþã de pe-
rioada similarã a anului trecut, potri-
vit raportului transmis ieri
Bursei de Valori Bucureºti.

Mariana Gheorghe,
CEO al OMV Petrom
(simbol SNP), a explicat
cã, în trimestrul al treilea,
compania a beneficiat de
mediul favorabil al preþu-
lui la þiþei precum ºi de
efectele pozitive ale pro-
gramelor de management
strict al costurilor ºi de
îmbunãtãþire a performan-
þei operaþionale.

Mariana Gheorghe a de-
clarat: “Producþia totalã de hidrocar-
buri a Grupului a crescut uºor faþã de
T3/10. Reluarea creºterii în mai mul-
te sectoare economice din România
a impulsionat vânzãrile noastre de
carburanþi ºi gaze. Cu toate acestea,
preþul ridicat al þiþeiului a afectat, în

continuare, marjele din segmentul
vânzãrilor cu amãnuntul, în special,
dar ºi marjele din rafinare, din cauza
costurilor mai mari pentru þiþei”.

Profitul operaþional calculat îna-
inte de deducerea dobânzilor ºi im-
pozitelor (EBIT) a urcat în primele
nouã luni cu 87%, la 3,754 miliarde
lei (892,6 milioane euro), de la 2,012
miliarde lei în perioada similarã a
anului trecut.

Preþul þiþeiului Ural, preþ de refe-
rinþã pentru România, a fost cu 49%
mai mare în T3/11 faþã de T3/10.

“Cifrele raportate de Petrom, în
actualul context, confir-
mã capacitatea compa-
niei de a se adapta rapid
la condiþiile pieþei”, ne-a
declarat Simion Tihon,
broker la “Prime Tran-
saction”. Potrivit dom-
niei sale, raportat la pre-
þul acþiunilor, faþã de
anul trecut, indicatorii
sunt mult mai atractivi.

Acþiunile SNP au
încheiat ºedinþa de ieri la
0,3247 lei/ unitate, în
creºtere cu 2,11% faþã de

marþi. “Evoluþia de azi (n.r. ieri) a
preþului acþiunilor nu este deloc sur-
prinzãtoare ºi poate chiar ar fi cres-
cut mai puternic dacã piaþa nu ar fi
fost influenþatã de evenimentele ex-
terne”. (A.A.)

(continuare în pagina 5)

Þara noastrã este, în prezent, unul dintre utilizatorii “ineficienþi” ai gazelor,

comparativ cu alte þãri din Uniunea Europeanã, ne-a declarat Jeffrey

Franks, ºeful misiunii Fondului Internaþional Monetar (FMI) în România, în

cadrul unui interviu.

Domnia sa ne-a explicat cã România ar trebui sã îmbunãtãþeascã eficienþa

consumului intern ca sã importe mai puþine gaze. Þara noastrã are posibili-

tatea sã devinã, din importator, ex-

portator net de energie, a mai adãu-

gat Jeffrey Franks. Pentru acest lu-

cru, trebuie ajustate preþurile, astfel

încât comerþul cu energie de la noi sã

devinã atractiv pentru marile compa-

nii internaþionale ºi sã le determine sã

investeascã în acest domeniu, potri-

vit domniei sale.

Dupã încheierea acordurilor cu FMI,

Jeffrey Franks sperã ca politicile eco-

nomice sã fie suficient de puternice,

pentru ca România sã arate cã este

capabilã sã depãºeascã singurã ºocu-

rile externe.

Christine Lagarde a atras
atenþia cã economia lumii riscã
“sã piardã acest deceniu”.


