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Economia Greciei
a scãzut cu 5%

Produsul Intern Brut (PIB) al Gre-
ciei a scãzut cu 5% în trimestrul al
treilea din 2011, faþã de aceeaºi pe-
rioadã a anului trecut, declinul fiind
mai mic decât estimãrile oficialilor
(5,2%), potrivit ELSTAT.

În trimestrul anterior, economia
Greciei scãzuse cu 7,4%, dupã ce în
primul trimestru a consemnat o con-
tracþie de 8,3%.

Bundesbank, tot mai
pesimistã în privinþa
economiei germane

Bundesbank, banca centralã a
Germaniei, ºi-a revizuit în sens ne-
gativ estimãrile privind creºterea
economicã a þãrii în 2012, la 0,6%,
de la 1,8%, cât preconiza în urmã cu
ºase luni, în condiþiile în care pers-
pectivele sunt umbrite de criza dato-
riilor.

Executivul de la Berlin anticipea-
zã un avans economic de 1% pentru
anul viitor, respectiv de 2,9% pentru
2011.

Pentru 2011, Bundesbank mizea-
zã în continuare pe o creºtere a Pro-
dusului Intern Brut de 3%.

Ungaria: 4-5 miliarde
de dolari de la FMI
ar fi suficiente

Ungaria va lansa în câteva zile dis-
cuþiile cu Fondul Monetar Interna-
þional (FMI), pentru o linie de credit
discreþionarã, conform premierului
Viktor Orban.

Oficialul de la Budapesta a preci-
zat cã un credit de 4-5 miliarde de
dolari ar fi suficient pentru cã Unga-
ria a fost întotdeauna capabilã sã se
finanþeze de pe piaþã.

Wolfgang Schauble:
Bãncile germane ºi-ar
putea acoperi singure
necesarul de capital

Ministrul german al Finanþelor,
Wolfgang Schauble, considerã cã
bãncile din þarã ºi-ar putea acoperi
singure necesarul de capital estimat
de Autoritatea Bancarã Europeanã,
care este de peste 13 miliarde de
euro.

(citiþi, în pag. 16, articolul “Bãncile

europene necesitã un capital cumulat

de aproape 115 miliarde euro”)

China va crea un
vehicul de investiþii
pentru SUA ºi Europa

Banca centralã a Chinei intenþio-
neazã sã înfiinþeze un vehicul de in-
vestiþii de 300 de miliarde de dolari
care va opera douã fonduri, unul
pentru Statele Unite ºi un altul pen-
tru Europa, a declarat o sursã apro-
piatã situaþiei, citatã de Reuters, in-
formazã Mediafax.

Noul vehicul are rolul sã îmbunã-
tãþeascã utilizarea rezervelor valuta-
re ale Chinei, cele mai mari din
lume. Planul de înfiinþare a acestui
vehicul de investiþii exista dinaintea
declanºãrii crizei datoriilor suverane
din Europa.

Obiectivul este efectuarea unor
investiþii mai agresive în strãinãtate,
care sã aducã profituri mai mari, a
spus sursa menþionatã.

V.R.

Optimismul americanilor
ridicã preþul petrolului

Preþul petrolului brut a urcat vi-
neri, pe pieþele din New York ºi
Londra, înregistrând cel mai mare
avans din ultima sãptãmânã, ca ur-
mare a anunþului privind creºterea
încrederii consumatorilor america-
ni pânã la nivelul maxim al ultime-
lor ºase luni. Creºterea preþului þi-

þeiului a avut la bazã ºi faptul cã li-
derii Uniunii Europene au decis, în
cadrul reuniunii din 8-9 decembrie,
sã înãspreascã disciplina fiscalã a
regiunii.

Cotaþia þiþeiului cu livrare în ianua-
rie a urcat cu 1,07 dolari (1,1%), la
99,41 dolari/baril la New York Mer-
cantile Exchange, acesta fiind cel mai
important câºtig înregistrat dupã data

de 29 noiembrie. Pe întreaga sãptãm-
ânã trecutã, însã, preþul a scãzut cu
1,5%, în contextul creºterii stocurilor
de profil din SUA, respectiv pe fon-
dul temerilor legate de criza datoriilor
suverane din Europa. De la începutul
anului, cotaþia petrolului a urcat cu
8,8%, pe piaþa americanã.

Cotaþia petrolului
Brent cu livrare în ia-
nuarie a crescut cu
51 de cenþi (0,5%)
vineri, la ICE Futu-
res Europe din Lon-
dra, încheind ziua cu
108,62 dolari/ baril.

Menþionãm cã,
potrivit unui anunþ
fãcut vineri, indicele

Thomson Reuters/University of
Michigan privind încrederea consu-
matorilor din SUA a crescut la 67,7
puncte în decembrie, de la 64,1 în
noiembrie. Analiºtii aºteptau ca
acesta sã urce numai pânã la 65,8
puncte.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 3)

CRISTIAN PÂRVAN:

Scumpirea gazelor
ne loveºte în plin
C

reºterile în lanþ ale preþu-
rilor la gazele naturale
pentru consumatorii
noncasnici din ultima ju-

mãtate de an, la care se vor adãuga
majorãrile tarifelor la energia elec-
tricã de anul viitor, vor afecta toatã
industria noastrã, dupã cum ne-a
declarat Cristian Pârvan, secretarul
general al Asociaþiei Oamenilor de
Afaceri din România (AOAR):
“Toatã industria va fi afectatã.
Competitivitatea ºi exporturile
României vor pierde din profitabili-
tate, dacã le va mai rãmâne marjã
dupã creºterile preþurilor la utilitãþi,
dupã creºterea salariilor minim ºi
mediu etc”. Domnia sa ne-a mai
spus cã micºorarea profitului va
conduce la stoparea investiþiilor,
necesare pentru ca investitorii sã fie
competitivi, ºi, respectiv, la
“târârea” afacerilor. Reprezentan-
tul AOAR susþine cã societãþile tre-
buie sã aibã un managemant capabil
sã gestioneze aceastã situaþie, pen-
tru a nu intra în faliment.

Din cauza preþurilor gazelor, în
continuã creºtere, “Interagro” ºi-a
închis toate combinatele, potrivit
lui Ioan Niculaie, care ne-a decla-
rat: “6.000 de oameni vor pleca în

ºomaj definitiv. De la 15 ianuarie nu
vom mai reþine decât 400-500 de
angajaþi din cei aproape 6.000 pe
care îi avem. Am închis toate com-
binatele la jumãtatea lunii noiem-
brie. Costul de producþie este atât de
mare cã nu mai pot sã lucrez. Este
pentru prima datã când le închidem
pe toate dupã 1997. Este o situaþie
de urgenþã. Foarte mulþi consuma-
tori de energie îºi vor opri activita-
tea din cauza creºterii preþurilor la
utilitãþi”.

Companiile din panificaþie lucrea-
zã deja pe pierdere, potrivit lui Aurel

Popescu, preºedintele ROMPAN,
care ne-a spus cã dupã Sãrbãtori pre-
þurile produselor de panificaþie vor fi
majorate.

O altã ramurã care se aflã în difi-
cultate este cea a alcoolului, care mai
funcþioneazã cu doar câþiva produ-
cãtori. Romulus Dascãlu, preºedin-
tele GARANT, ne-a spus: “Suntem
pe ultima sutã de metri. Avem ºanse
mari sã stingem lumina. Suntem
foarte aproape de marginea prãpas-
tiei. Producãtorii de alcool vor fi pri-
mii care vor stinge lumina”.

Nici sectorul confecþiilor nu va

rãmâne neatins de ceea ce se
întâmplã în piaþa energeticã,
scumpirile utilitãþilor afectând în
mod direct producþia de textile,
dupã cum ne-a declarat Mihai Pã-
sculescu, preºedintele FEPAIUS.
Domnia sa este îngrijorat ºi de
lipsa forþei de muncã din dome-
niu.

EMILIA OLESCU

n Cintezã nu crede cã va fi
nevoie de “banca punte”
în 2012
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Citiþi pe larg, în pagina 5, despre cum va fi

afectatã industria noastrã de creºterea

preþurilor la utilitãþi.

Privatizãrile cerute
de FMI – misiune
imposibilã
l Aurelian Dochia: “Vânzarea companiilor
profitabile are tot mai mulþi oponenþi”
l Cristian Ionescu: Privatizarea, dificilã
din cauza incertitudinii
l Daniel Ionescu: Sub acest guvern, nu ar
trebui sã mai aibã loc privatizãri

ª
ansele sã îndeplinim calen-
darul pentru privatizarea de
pachete minoritare de acþiuni
la mai multe companii de

stat, convenit cu Fondul Monetar
Internaþional, sunt minime, este pã-
rerea analiºtilor economici consul-
taþi de ziarul “BURSA”.

Analistul economic Aurelian Do-
chia nu crede cã se va putea trece la
mãsura de privatizare a unor active
deþinute de cãtre stat. Potrivit dom-
niei sale, trebuie avut în vedere faptul
cã, anul urmãtor, este unul electoral,

ceea ce nu prezintã condiþii favorabi-
le. Domnul Dochia ne-a declarat:
“Privatizãrile ar trebui sã aibã loc în
prima jumãtate a anului, cea de a
doua jumãtate urmând sã fie ocupatã
cu alegerile. În condiþiile în care pro-
cesul de privatizare este unul de dura-
tã, existã destule semne care sã indice
cã realizarea sa este puþin probabilã”.
De asemenea, atitudinea faþã de pri-
vatizare s-a schimbat, a mai precizat
domnia sa. “Vânzarea companiilor
profitabile are tot mai mulþi oponenþi,
iar privatizarea celor care înregistrea-

zã pierderi este avutã în vedere dupã
ce acestea vor deveni profitabile”,
ne-a explicat analistul citat. În aceste
condiþii, Aurelian Dochia considerã
introducerea unui management privat
ca fiind o soluþie de compromis, mai
uºor acceptabilã politic.

Nici Cristian Ionescu, country
cluster manager “Coface Romania”,
nu dã mari ºanse de reuºitã vânzãrii
de pachete la companiile de stat.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

Analiºtii considerã cã ºeful misiunii

FMI în România, Jeffrey Franks,

ne-a cerut imposibilul cu privire la

privatizãrile pachetelor minoritare la

unele companii de stat.

Euro scade,
investitorii nu
cred în rezolvarea
crizei datoriilor

Moneda unicã europeanã s-a de-
preciat vineri, pe pieþele externe, în
raport cu majoritatea valutelor parte-
nerilor comerciali ai zonei euro, în
condiþiile în care acordul liderilor
UE privind înãsprirea controlului fis-
cal al regiunii nu i-a convins pe inves-
titori cã actuala crizã a datoriilor ºi-a
gãsit rezolvarea.

Euro a scãzut cu aproape 0,4% vi-
neri, la 1,3386 dolari, iar pe întreaga
sãptãmânã trecutã, declinul a fost de
0,1%. La data de 2 decembrie, mo-
neda zonei euro avea un curs de
1,3391 dolari. De menþionat cã, joi,
cursul euro a coborât pânã la nivelul
minim al sãptãmânii: 1,3282 dolari,
pe fondul temerilor legate de criza
datoriilor.

Tot sãptãmâna trecutã, euro a pier-
dut 0,5% faþã de moneda japonezã,
ajungând la 103,89 yeni, respectiv
0,1% în raport cu cea britanicã,
având un curs de 85,43 pence.

În intervalul 5-9 decembrie, euro
a scãzut pentru a cincea sãptãmânã
din ultimele ºase, faþã de dolar, din
cauza neîncrederii în capacitatea li-
derilor europeni de a institui reguli
bugetare mai dure. Un impact nega-
tiv asupra dinamicii monedei unice
l-a avut ºi afirmaþia preºedintelui
Bãncii Centrale Europene (BCE),
Mario Draghi, privind achiziþiile de
obligaþiuni.

V. RIBANA

(continuare în pagina 3)


