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Jean-Claude Juncker:
“Europa nu este condusã
de Merkel ºi Sarkozy”

Preºedintele Eurogrup, prim-mi-
nistrul luxemburghez Jean-Claude
Juncker, a dat asigurãri, la finele
sãptãmânii trecute, cã nu va accepta
niciodatã “douã grupuri în zona
euro”, referindu-se la zvonurile pri-
vind restrângerea uniunii monetare.

Potrivit cotidianului portughez Jor-
nal de Negocios, Jean-Claude Juncker
a spus cã nu doreºte “ziduri” între cele
27 de state membre ale Uniunii Euro-
pene,nici întrecele17dinzonaeuro.

EFSF, pus în pericol de
turbulenþele din Italia
ºi Grecia

Turbulenþele politice din Italia ºi
Grecia complicã eforturile de creºtere
a resurselor fondului de salvare a zo-
nei euro (EFSF) la 1.000 de miliarde
euro, afirmã o sursã citatã de Reuters.

Conform acesteia, þãrile din zona
euro sperau sã majoreze capacitatea
de creditare a EFSF pânã în decem-
brie, însã dupã cãderea guvernului
de la Atena ºi declinul pieþelor obli-
gaþiunilor din Italia, oficialii Fondu-
lui cred cã ar fi mai realist sã se
gândeascã la o sumã mai micã.

Evangelos Venizelos
rãmâne ministrul elen
al finanþelor

Ministrul grec de finanþe, Evange-
los Venizelos, ºi-a pãstrat funcþia în
noului guvern interimar de la Atena,
condus de Lucas Papademos, fost
vice-preºedinte al Bãncii Centrale
Europene. Noul cabinet elen ºi-a de-
pus jurãmântul vineri. (V.R.)

(continuare în pagina 3)

SFATURI ENORME

Oportunitãþi minunate pentru
gafe în investiþii
N

iciodatã nu vom mai
întâlni o perioadã atât de
potrivitã pentru mari
greºeli în investiþii, cum

este perioada de acum a crizei.
Din momentul de hocus-pocus,

când titlurile de stat, considerate de
“risc zero”, s-au ridicat chiar ºi la cota
de risc de 98%, totul a devenit posibil
– investiþiile cele mai sigure s-au do-
vedit investiþiile cele mai cretine.

Statele ºi-au pierdut credibilitatea,
bãncile ºi-au pierdut credibilitatea,
banii ºi-au pierdut credibilitatea.

Banii?!
Sã n-ai bani e rãu.
Dar sã ai bani, e înspãimântãtor!
În ce sã ne bãgãm banii?
Dumneavoastrã, cititorii, sunt si-

gur cã m-aþi pupa, dacã v-aº spune
unde sã vã bãgaþi banii.

ªi, pe Legea mea!, am s-o ºi fac
pânã la urmã, într-un fel sau altul, am
s-o spun chiar dacã n-o spun.

PATRU PRINCIPII

Mai întâi, trebuie sã vã arãt cât
preþ sã puneþi pe astfel de sfaturi,
precum cele pe care le doriþi.

Primul principiu: “Sã nu credeþi
ce citiþi aici”.

Al doilea principiu: “Sã nu cre-
deþi ce citiþi oriunde” (deja, puteþi
observa cât de corect este primul

principiu, pentru cã el este conþinut
în al doilea principiu ºi, deci, nu era
necesar, deci nu trebuie sã-l credeþi,
adicã primul principiu este foarte
exact în ceea ce spune).

Al treilea principiu: “Sã nu cre-
deþi ce spune Mark Mobius”.

Ce faaace?!

Am scris aºa ceva?!
Vai!, dar cum se poate?!
Nu conteazã, se plombeazã.
Citiþi-l ºi pe urmãtorul!
Al patrulea principiu: “Nu

conteazã Mark Mobius, aici, cã era
doar un exemplu, ci conteazã sã nu
credeþi niciun Guru, niciun magi-

cian al finanSelor (sic!), nicio le-
gendã a pieþei, indiferent cã-l chea-
mã Soros, Buffett, Yahoof, Goo-
gleplex, Standard & Sãrac sau
Fici/Plici”.

MAKE

(continuare în pagina 3)

ÎN CONFLICT DESCHIS DE ANI DE ZILE

PCC SE ºi Roibu vãd cu ochi
buni intrarea TISE la “Oltchim”

Deºi sunt la cuþite de ani de zile,
PCC SE, acþionarul minoritar al
“Oltchim” ºi Constantin Roibu, direc-
torul general al combinatului sunt de
acord cu un lucru: intrarea ruºilor de la
TISE în acþionariat ar fi beneficã.

Ministerului Economiei a anunþat,
joi, cã producãtorul de energie elec-
tricã rus TISE este interesat sã cum-
pere pachetul majoritar de acþiuni
deþinut de stat la combinatul chimic
Oltchim Râmnicu-Vâlcea (OLT).

“Este foarte bine. Întotdeauna am
fost de acord cu privatizarea combi-
natului”, ne-a declarat Constantin
Roibu, întrebat despre interesul
ruºilor faþã de societatea vâlceanã.

PCC SE salutã faptul cã o compa-
nie precum TISE este interesatã de
privatizarea “Oltchim”, ne-a spus, vi-
neri, Wojciech Zaremba, reprezentant
PCC pentru România. Domnia sa a
adãugat: “PCC SE este în continuare
interesat de achiziþionarea pachetului
majoritar la Oltchim ºi va depune toa-
te eforturile pentru elaborarea celei
mai bune oferte în procesul de privati-

zare pentru a deveni acþionar majori-
tar la Oltchim. Chiar dacã Oltchim va
fi preluatã de cãtre TISE sau de cãtre
o altã companie în urma unui proces
deschis ºi transparent de privatizare,
grupul german PCC SE va rãmâne
acþionar minoritar la Oltchimºi inten-
þioneazã sã coopereze cu viitorul pro-
prietar. Cel mai important lucru în
acest moment pentru PCC SE este
salvarea Oltchim, elaborarea ºi imple-
mentarea unui plan de dezvoltare ºi de
restructurare realist, bazat pe principii
de business ºi nu pe strategii neviabile
ºi falimentare precum cele ale condu-
cerii actuale a Oltchim".

Ministrul Economiei Ion Ariton
le-a prezentat ruºilor calendarul de
privatizare a Oltchim, care prevede
finalizarea procesului în 30 aprilie
2012 ºi a invitat compania sã partici-
pe la licitaþia care va fi organizatã.

Privatizarea Oltchim este cerutã
de Fondul Monetar Internaþional.
Acþionarul majoritar al Oltchim este
Ministerul Economiei, cu o partici-
paþie de 54,8%. (A.A.)

“Hidroelectrica” va menþine situaþia
de forþã majorã
l Compania a depus plângere împotriva Biroului de Conducere al CCIR,
care a retras avizul de forþã majorã l CCIR considerã cã “«Hidroelectrica»
nu se poate racorda la economia de piaþã”

Consiliul de Administraþie al “Hi-
droelectrica” a hotãrât menþinerea, în
continuare, a situaþiei de forþã majorã
în cazul companiei, pânã
la data în care condiþiile
hidrologice de funcþiona-
re se vor modifica, potri-
vit unui comunicat de
presã remis redacþiei.
Aceastã decizie a fost lua-
tã în urma retragerii de cã-
tre Biroul de Conducere
al Camerei de Comerþ ºi
Industrie a României
(CCIR) a avizului de exis-
tenþã a cazului de forþã
majorã primit, recent, de
“Hidroelectrica”.

Conducerea “Hidroelectrica” a
depus o plângere prealabilã împotri-
va Rezoluþiei Biroului de Conducere
al CCIR prin care s-a dispus “în mod
nelegal ºi abuziv” retragerea Avizu-

lui de Existenþã a Cazului de Forþã
Majorã. De asemenea, conducerea
companiei a depus la Curtea de Apel

de pe lângã Tribunalul Bucureºti o
Cerere de suspendare a executãrii
Rezoluþiei Biroului de Conducere al
CCIR, prin care a fost declarat nul
avizul de existenþã a cazului de forþã

majorã, eliberat în septembrie, ”pe
baza situaþiei obiective generate de
existenþa secetei excesive ºi a hidra-

ulicitãþii extrem de redu-
se”, precizeazã comuni-
catul.

Acesta subliniazã cã,
începând cu luna sep-
tembrie, deficitul hidro-
logic sever s-a accentuat
atât pe râurile interioare,
cât ºi pe fluviul Dunãrea:
“Pentru lunile de toamnã
ºi iarnã, conform estimã-
rilor INH, valorile debi-
telor medii afluente vor
fi cuprinse între 40-50%
din valorile normale lu-

nare pentru râurile interioare ºi între
50-60% pentru Dunãre”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 2)

Momentul
adevãrului?

Premierul britanic, David
Cameron, declara, sãp-
tãmâna trecutã, cã “se

apropie momentul adevãrului”,
referindu-se la criza din Italia,
pe care o considerã “un pericol
clar ºi imediat” la adresa zonei

euro. Oficialul de la
Londra a spus cã þara
sa se pregãteºte “pen-
tru orice eventualita-
te” în privinþa mone-
dei unice ºi i-a averti-
zat pe liderii zonei
euro cã trebuie sã ac-
þioneze acum, împre-
unã cu instituþiile re-
giunii, dacã vor sã-ºi
salveze moneda. “Cu
cât amânã mai mult
acest lucru, cu atât
pericolul este mai
mare”.

Sãptãmâna trecutã
a fost extrem de ten-
sionatã, Italia ºi Gre-
cia fiind “capete de
afiº” pe scena finan-
ciarã mondialã din
cauza incertitudini-
lor politice din cele
douã þãri.

Pieþele acþiunilor au scãzut
semnificativ, iar randamentul titluri-
lor de stat italiene a ajuns la un ni-
vel nemaiîntâlnit de la crearea zo-
nei euro.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

Intervenþie asupra tabloului “Parabola orbilor” de Pieter Bruegel cel Bãtrân, 1525-1569

Zona euro în viziunea lui Bruegel

Fraudã la cel mai
înalt nivel pentru
“finanþarea” EFSF?

Dupã ce a lãsat în urmã orice
pretenþie de respectare a
principiilor democraþiei,

Europa se distanþeazã tot mai mult ºi
de realitatea economicã. Acum s-a
intrat într-o zonã crepuscularã pe-
riculoasã, în care nimic nu mai con-
teazã, ci doar pãstrarea puterii ºi pri-
vilegiilor. Tot sistemul legal al UE a
devenit relativ ºi
opþional, fiind
aplicat selectiv,
în principal noi-
lor membri.

European Fi-
nancial Stability
Facility (EFSF)
a fost creatã în
luna mai 2010,
fiind o companie financiarã deþinutã
de statele membre ale zonei euro, al
cãrui scop este asigurarea stabilitãþii
financiare în Europa.

Karl Friedrich Hieronymus, Ba-
ron von Münchhausen a fost un no-
bil german din secolul al XVIII-lea,
faimos pentru povestirile sale fante-
ziste, al cãror personaj principal era
el însuºi.

Dupã mai mult de douã secole,
Münchhausen ºi EFSF s-au întâlnit
pentru a salva Europa. În cãlãtoriile
sale, baronul a intrat cãlare într-o
mlaºtinã, de unde a ieºit singur
trãgându-se de pãr. Acum, Fondul
European de “Stabilitate” a început
sã se finanþeze prin cumpãrarea pro-
priilor obligaþiuni. Cum este posibil
aºa ceva ºi cât de legalã este o astfel
de acþiune?

(continuare în pagina 6)
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