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Merkel: “Europa, în cea mai
dificilã perioadã de dupã
Al Doilea Rãzboi Mondial”

Europa pare cã trece prin cea mai
dificilã perioadã de dupã cel de-Al
Doilea Rãzboi Mondial, a declarat,
ieri, cancelarul german Angela Mer-
kel, potrivit Reuters.

Într-un discurs susþinut la o reuniu-
ne a propriului partid, Merkel a spus:
“Europa se aflã într-una din cele mai
dure, poate cea mai durã perioadã de
dupã Al Doilea Rãzboi Mondial”.
Cancelarul german a adãugat cã o
eventualã prãbuºire a zonei euro ar
genera prãbuºirea întregii Europe ºi a
promis cã va face tot posibilul sã
împiedice o astfel de situaþie.

Inspectorii FMI – UE - BCE,
aºteptaþi în Grecia

Inspectorii instituþiilor creditoare
externe ale Greciei - Uniunea Euro-
peanã, Banca Centralã Europeanã ºi
Fondul Monetar Internaþional - sunt
aºteptaþi în aceastã sãptãmânã la
Atena, dupã ce Cabinetul elen con-
dus de Lucas Papademos va obþine
votul de încredere în Parlament.

Misiunea vine în contextul în care
Grecia are nevoie de deblocarea,
pânã în 15 decembrie, a tranºei de 8
miliarde de euro din împrumutul ob-
þinut în 2010.

Diferenþa dintre
randamentele
obligaþiunilor Spaniei
ºi Germaniei, la un
nou record

Diferenþa dintre randamentul
obligaþiunilor pe zece ani ale Spaniei
ºi cel al titlurilor similare ale Germa-
niei, considerate de referinþã, a urcat,
ieri, la un record istoric, indicând un
nou val de neîncredere din partea in-
vestitorilor, transmite AFP, conform
Mediafax.

Diferenþa dintre randamentul obli-
gaþiunilor celor douã þãri a crescut la
4,225 puncte procentuale (la 14.50,
ora României), depãºind maximul
precedent, înregistrat în august. Ran-
damentul titlurilor spaniolepezeceani
aurcat la6,026%,de la5,85%vineri.

ADB: Creºterea economiilor
asiatice ar putea fi afectatã
de criza datoriilor

Economiile din Asia ar putea
creºte într-un ritm mai redus decât se
estima, în condiþiile în care Europa
nu-ºi rezolvã criza datoriilor, potrivit
directorului general al Bãncii de
Dezvoltare a Asiei, Rajat Nag.

“Existã temeri majore în privinþa
Asiei, din cauza crizei din Europa”, a
spus Nag, adãugând: “În mod sigur,
Asia va fi afectatã. Cât de mult? De-
pinde de momentul la care va fi re-
zolvatã criza din zona euro”.

Agenþia Dagong ameninþã
cã retrogradeazã SUA

Ratingul Statelor Unite ar putea fi
redus din nou, a avertizat ºeful agen-
þiei de rating Dagong, controlatã de
statul chinez, într-un interviu acordat
postului arab de televiziune Al Jaze-
era, potrivit cotidianului britanic
The Guardian, informeazã Media-
fax.

Eºecul autoritãþilor federale din
SUA în rezolvarea problemei defici-
tului bugetar ar putea cauza o revizu-
ire negativã a calificativului þãrii, a
spus preºedintele Dagong, Guan
Jianzhong.

V.R.

Demisia lui Berlusconi nu a liniºtit
pieþele financiare
l Guvernul de la Roma a vândut obligaþiuni la un randament record
lMario Monti îºi pregãteºte Cabinetul

Italia a vândut, ieri, obligaþiuni cu
maturitatea la cinci ani, reuºind sã
atragã 3 miliarde euro (4 miliarde
dolari) – suma maximã þintitã de gu-
vern, însã plasarea titlurilor a fost fã-
cutã la cel mai ridicat randament din
ultimii 14 ani.

Trezoreria italianã a vândut obli-
gaþiuni la un randament de 6,29%,
faþã de 5,32% - la licitaþia similarã
din 13 octombrie. Totuºi, randamen-
tul titlurilor italiene plasate a fost sub
nivelul de 6,35%, la care se derulau
tranzacþiile pe piaþa secundarã înain-
te de licitaþie.

Cererea pentru titlurile de stat ita-
liene a fost, ieri, de 1,47 ori mai mare
decât oferta, comparativ cu 1,34 ori -
la licitaþia din luna anterioarã.

Sãptãmâna trecutã, randamentul
obligaþiunilor de stat italiene cu ma-
turitatea la zece ani a depãºit 7%
pentru prima datã de la introducerea
euro. Nivelul de circa 7% este consi-
derat de analiºti nesustenabil.

Amintim cã ex-comisarul european

Mario Monti, în vârstã de 68 de ani, a
fost desemnat sã formeze un nou
Guvern dupã demisia lui Silvio Ber-
lusconi. Mario Monti - economist ºi

fost consilier la “Goldman Sachs
Group” Inc. – vrea sã readucã pe
pieþe încrederea investitorilor ºi de-
clarã cã Italia poate învinge criza

datoriilor.
Dupã ce a primit mandatul de la

preºedintele Italiei, Giorgio Napoli-
tano, Monti a declarat: “Voi acþiona
pentru ieºirea rapidã dintr-o situaþie
care prezintã aspecte de urgenþã. Ita-
lia trebuie sã redevinã un element de
forþã, nu unul
de slãbiciune,
într-o Uniune
Europeanã ai
cãrei fonda-
tori am fost ºi
ai cãrei prota-
goniºti trebu-
ie sã fim”.

Guvernul
pe care îl va forma Mario Monti tre-
buie sã obþinã votul de încredere al
Parlamentului în decurs de zece zile,
dupã care va depune jurãmântul în
faþa preºedintelui þãrii.

Analiºtii cred cã Monti este, la
momentul actual, persoana potivitã
pentru conducerea Executivului de
la Roma. (A.V.)

Pânã aici,
democraþia!
De aici, Europa

George Bernard Shaw spunea cã
“democraþia este un mecanism care
garanteazã cã nu vom fi guvernaþi
mai bine decât meritãm”. Nici nu ar
fi rãu sã fie aºa…

Sã ne imagi-
nãm cã se orga-
nizeazã la scarã
planetarã alegeri
libere, pentru un
guvern mon-
dial. Principiul
d e m o c r a t i c
un-om-un-vot

va aduce la putere o coaliþie chi-
no-indianã. Aceasta va constata cã
Occidentul este cu mult mai bogat
decât Orientul ºi – pentru a-ºi asigu-
ra realegerea – va iniþia politici de re-
distribuire. Exerciþiul a fost propus
de economistul austriac Hans-Her-
mann Hope, autodefinit ca “teoreti-
cian social al anarho-capitalismu-
lui”, care a conchis cã democraþia
este un mecanism de redistribuire a
veniturilor ºi avuþiei, prin care majo-
ritãþile sãrace încearcã sã se îmbogã-
þeascã pe seama minoritãþilor avute.

În realitate, lumea nu este chiar atât
de globalizatã, democraþia funcþione-
azã cu adevãrat în foarte puþine þãri,
iar redistribuirea se face numai între
þãri ale cãror standarde diferã destul

de puþin. Dar, mai ales, este evident cã
redistribuirea se face numai din inte-
resul, la iniþiativa ºi în mãsura doritã
de cei bogaþi, deci puternici, care îºi
lãrgesc “clubul”, înþelegând cã meritã
sã suporte costul înmulþirii ºi întãririi
aliaþilor, pentru a accede la mai multã
putere ºi bogãþie pe seama celor din
cluburile mai sãrace. De fapt, realita-
tea nu are de-a face decât aparent ºi
pur formal cu democraþia.

Uniunea Europeanã este un club
care ilustreazã perfect aceastã tezã, iar
criza greceascã a demonstrat-o din
plin, lãsând mãºtile sã cadã. Cum poþi
sã tedeclari democrat ºi sã teopui unui
referendum?!? Cuvântul democraþie
înseamnã puterea poporului, iar refe-
rendumul este cea mai directã cale
prin care poporul îºi exprimã voinþa;
nimic nu poate fi mai democratic!

ªi totuºi, Europa, prin vocile sale
cele mai reprezentative/bogate, s-a
opus vehement, iar cariera politicã a
iniþiatorului referendumului este
consideratã sfârºitã. De ce?

• Pentru cã pieþele financiare
ºi-au pierdut deja rãbdarea faþã de
bãncile creditoare, deci nu mai este
destul timp ca sã se dirijeze prin
manipulare votul grecilor, cã fali-
menteazã bãncile… europene!

(continuare în pagina 3)

RADU SÂRBU “Oltchim” a rãmas pe pierdere

C o m b i n a t u l c h i m i c
“Oltchim” (simbol OLT) a
înregistrat o pierdere de

179,77 milioane de lei, în primele
nouã luni ale acestui an, cu 0,88%
mai mare faþã de aceeaºi perioadã a
anului trecut, conform raportului tri-
mestrial transmis Bursei de Valori
Bucureºti.

Cifra de afaceri a fost în creºtere,
ajungând la 1,257 miliarde de lei, cu
38,29% mai mare faþã de septem-
brie 2010.

Veniturile companiei s-au majo-
rat cu 38,74% fiind de 1,35 miliarde
de lei, iar cheltuielile au ajuns la
1,53 miliarde de lei, cu 32,92% mai
mari faþã de intervalul similar din

anul trecut. Datoriile companiei au
crescut cu 22,99%, fiind de 1,43 mi-
liarde de lei.

Daniela Ropotã, analist la SSIF
Intercapital Invest, este de pãrere cã,
în ansamblu, în primele luni ale anu-
lui 2011 se repetã scenariul din pri-
mele nouã luni ale anului 2010.

“Combinatul petrochimic a avut
aceeaºi pierdere, de aproape 180 mi-
lioane lei, care a provenit atât din
activitatea de exploatare, cât ºi din ac-
tivitatea financiarã”, ne-a explicat
doamna Ropotã, adãugând: “Se re-
marcã totuºi scãderea contribuþiei
pierderii din producþie la rezultatul
curent de la 60%, la 50% anul acesta.

În activitatea de exploatare, în pe-

rioada ianuarie-septembrie 2011 faþã
de aceeaºi perioadã a anului 2010,
compania a avut venituri mai mari cu
40%, dar ºi cheltuieli mai mari cu
35% ca urmare în special a creºterii
costurilor cu materiile prime ºi utili-
tãþi”.

Daniela Ropotã mai precizeazã cã
rezultatele la nouã luni, anul acesta,
au fost afectate foarte mult de pier-
derile din trimestrul al III-lea 2011,
70% din pierderile din activitatea de
producþie ºi 50% din pierderile din
activitatea financiarã fiind consem-
nate în ultimele trei luni.

CRÃIÞA SIMIONESCU

(continuare în pagina 6)

Euro a scãzut

cu 0,9% ieri,

la ora 10.32,

la New York,

având un curs

de 1,3626

dolari.

Silvio Berlusconi

Consiliul Bursei, nevoit sã-ºi
discute propria revocare

Consiliul Bursei de
Valori Bucureºti,
întrunit, ieri, în

ºedinþã, a discutat rezulta-
tele la nouã luni, precum
ºi modul de funcþionare a
executivului.

Boardul a agreat de prin-
cipiu convocarea Adunãrii
Acþionarilor, cu subiectul
revocãrii Consiliului de Administra-
þie, conform cererii depuse pe 10 no-
iembrie de un grup de acþionari, chiar
dacã, formal, cererea prezintã unele
aspecte discutabile din punct de ve-
dere al validitãþii.

Consiliul a cerut executivului sã
demareze procedurile pentru înain-
tarea unei cereri formale de convo-
care a AGA, care sã fie aprobatã,
formal, în ºedinþa programatã pentru
joi, 24 noiembrie. În cazul în care ar
fi aprobatã convocarea, atunci AGA
însãºi ar trebui sã aibã loc ori înainte
de Crãciun, ori pânã pe 8 ianuarie.

Consiliul Bursei a votat ca în AGA
proiectatã sã fie inclus pe ordinea de
zi subiectul votului cumulativ.

Cei ºapte acþionari, care au cerut
revocarea consiliului ºi care deþin cu-
mulat 9,41% din operatorul de piaþã,

sunt Fondul de Pensii administrat de
ING, Fondul de investiþii ING Inter-
national Romanian Equity, SSIF
Intercapital Invest, Ifond Financial,
Unicredit CAIB, BCR ºi Erste Bank.

Actualul Consiliu de Administra-
þie al Bursei a fost ales în februarie
2010 ºi este format din preºedintele
Stere Farmache, Ciprian Zah, Mir-
cea Botta, Siminel - Cristian Andrei,
Octavian Molnar, Grzegorz Ko-
nieczny, Lucian Isac, Ionel Uleia ºi
Cosmin Gheorghiu.

Grzegorz Konieczny, administra-
torul Fondului Proprietatea, a fost
declarat incompatibil cu funcþia de
administrator, de cãtre Comisia Na-
þionalã a Valorilor Mobiliare, dupã
ce iniþial fusese validat.

ADINA ARDELEANU

DUPÃ CE A SOLICITAT OFICIAL DEMITEREA DIN FUNCÞIE,

PSD nu a mai cerut, în plen, înlocuirea
lui Geoanã

ªedinþa de plen a Senatului a înce-
put, ieri, fãrã ca grupul PSD sã
cearã înlocuirea din funcþie a lui

Mircea Geoanã, deºi o astfel de soli-
citare a fost depusã oficial la condu-
cerea acestei Camere legislative.

PSD solicitã înlocuirea lui Mircea
Geoanã cu Titus Corlãþean în funcþia
de preºedinte al Senatului. Cererea
PSD nu a fost supusã votului în
ºedinþa Biroului Permanent de ieri,
deºi opoziþia a cerut acest lucru, po-
trivit vicepreºedintelui Senatului,
Petru Filip (PDL). Democrat-libera-
lul este de pãrere cã “nu se poate vor-

bi despre înlocuirea cuiva cu altcine-
va”, solicitarea PSD fiind “în afara
sistemului de funcþionare regula-

mentarã a Senatului”.
Potrivit lui Filip, discuþiile dintre

membrii Biroului Permanent s-au
derulat, ca ºi cele de sãptãmâna tre-
cutã în plen, privind “legalitatea ºi
încadrarea în Regulament a unei
astfel de cereri”.

Acesta a declarat: “A rãmas ca, în
perioada urmãtoare, fiecare grup po-
litic sã se poziþione faþã de încadra-
rea într-o prevedere regulamentarã a
unei astfel de solicitãri sau încercãri
de schimbare a preºedintelui Mircea
Geoanã. (E.O.)
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