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RISCÃ SÃ SUFOCE ECONOMIA

Moody’s va retrograda
peste o sutã de bãnci

Agenþia de evaluare financia-
rã Moody’s Investors Servi-
ce va începe, luna aceasta,

sã retrogradeze peste 100 de bãnci la
nivel mondial, miºcare ce riscã sã
majoreze costurile de finanþare ale
instituþiilor ºi sã le oblige sã limiteze
creditarea, ameninþând creºterea eco-
nomicã, potrivit Bloomberg.

“BNP Paribas” SA, cea mai mare
bancã din Franþa, “Deutsche Bank”
AG, cea mai mare instituþie de credit
din Germania, ºi banca americanã
“Morgan Stanley” se numãrã printre
instituþiile financiare ale cãror ratin-
guri pe termen lung ºi scurt ar putea
fi reduse pânã la cel mai mic nivel
atins vreodatã, conform anunþului
fãcut de Moody’s în luna februarie.

Moody’s aratã cã ratingurile pentru
datoriile pe termen lung ale UBS AG
ºi “Credit Suisse Group” AG, cele mai
mari bãnci din Elveþia, BBVA din
Spania ºi “Morgan Stanley” din SUA
ar putea fi retrogradate cu trei trepte.

Ratingurile “JP Morgan Chase &
Co.”, cea mai mare bancã americanã,
“Goldman Sachs Group” Inc., a cin-
cea bancã din SUA, ºi “HSBC Hol-
dings” Plc din Marea Britanie ar putea
fi reduse cu douã trepte.

Moody’s ar putea coborî ratingurile
pentru datoriile pe termen scurt ale
“Bank of America” Corp. din SUA,
“Barclays” Plc ºi “Royal Bank of Scot-
land Group” Plc din Marea Britanie.

Mãsurile de revizuire a califi-
cativelor, care vor veni dupã re-
trogradãrile efectuate de Stan-
dard & Poor’s ºi Fitch Ratings în
2011, ar putea eroda profiturile
bãncilor, iar unele dintre acestea
nu vor mai putea sã se împrumute
de pe pieþe.

Fãrã acces la finanþare din surse pri-
vate, bãncile vor fi nevoite sã vândã
active ºi sã restrângã creditarea.

V.RIBANA

(continuare în pagina 15)
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Asmussen, BCE: Pachetul
de salvare a Greciei nu
este negociabil

Banca Centralã Europeanã (BCE)
nu va renegocia pachetul de salvare
destinat Greciei, iar aceastã þarã nu are
altã soluþie decât sã aplice mãsurile de
austeritate decise, dacã vrea sã rãmânã
în zona euro, declarã Jörg Asmussen,
membru în board-ul BCE.

Surse: Guvernul spaniol
le cere bãncilor sã-ºi
majoreze provizioanele

Guvernul de la Madrid le va cere
bãncilor spaniole sã-ºi majoreze
provizioanele pentru creditele imo-
biliare neperformante cu încã 35 de
miliarde euro, urmãrind astfel sã se
asigure cã problemele din acest sec-
tor sunt þinute sub control, conform
unor surse citate de Reuters.

Petrolul, în cea mai
lungã perioadã de declin
din ultimii doi ani

Cotaþia petrolului brut a scãzut
ieri, pentru a ºasea zi consecutiv, pe
pieþele externe, aceasta fiind cea mai
lungã perioadã de declin din ultimii
doi ani, generatã de creºterea stocu-
rilor de profil din SUA, dar ºi de in-
certitudinile privind situaþia datorii-
lor din Europa.

Cotaþia petrolului West Texas
Intermediate cu livrare în iunie a
scãzut cu 1,4% la ora 10.32, la New
York Mercanti le Exchange,
ajungând la 95,62 dolari/baril. La
ICE Futures Europe din Londra, co-
taþia þiþeiului Brent cu livrare în iu-
nie s-a redus cu 0,7%, la 111,91 do-
lari/baril. (V.R.)

EXCLUSIV

Procesul “Roman Copper”
blocheazã privatizarea

“Cupru Min”
(Interviu cu Joel Hayes, preºedintele “Roman Copper” Canada)

A
utoritãþile române nu au
notificat “Roman Cop-
per” cu privire la situaþia
actualã a procesului de

privatizare a Cupru Min. Joel Hayes,
preºedintele companiei canadiene,
ne-a declarat în exclusivitate:
“Actualul proces de privatizare nu a
fost finalizat ºi, pânã în momentul de
faþã, nu am primit nicio notificare
oficialã din partea Ministerului Eco-

nomiei, Comerþului ºi Mediului de
Afaceri sau OPSPI prin care sã ne fie
adusã la cunoºtinþã poziþia lor în
acest sens. În orice caz, pânã la data
la care actualul proces de privatizare
nu este finalizat - fie pe cale amiabi-
lã, urmând cursul firesc, fie în in-
stanþã - nu putem vorbi de iniþierea
unui nou proces de privatizare”.

Roman Copper Corp., compania
canadianã a cãrei ofertã a fost decla-

ratã câºtigãtoare la licitaþia de priva-
tizare organizatã de OPSPI (Oficiul
Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii
în Industrie) pentru vânzarea Cupru
Min Abrud SA, a dat statul în jude-
catã. Compania susþine cã OPSPI a
încetat unilateral discuþiile pentru fi-
nalizarea procedurii de privatizare a
Cupru Min. Autoritãþile noastre sus-
þin cã privatizarea a eºuat pentru cã
negocierile cu Roman Copper nu
s-au încheiat în termenul legal ºi au
anunþat cã licitaþia va fi reluatã.

Joel Hayes, preºedintele compa-
niei canadiene, ne-a mai spus cã
procedura de privatizare s-a realizat
prin licitaþie cu strigare, nu prin ne-
gocieri. Prin urmare, fiind declaratã
câºtigãtoarea licitaþiei, Roman
Copper a purtat cu partea românã
doar discuþii pentru finalizarea pri-
vatizãrii. “În orice caz, 10 zile (n.r.
perioada menþionatã de Ministerul
Economiei ca fiind alocatã negocie-
rilor pentru semnarea contractului
final) nu reprezintã un termen rezo-
nabil pentru finalizarea discuþiilor
în legãturã cu un contract atât de
complex”, susþine preºedintele Ro-
man Copper.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 14)

n Rovana Plumb, despre Roºia Montanã:
"Situaþia va fi rezolvatã la nivelul
Guvernului numai dupã un dialog
social intens"
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Braºovul, una dintre locaþiile posibile
pentru o investiþie a Deutsche Telekom
l Decizia se va lua la sfârºitul lunii iunie, miza fiind
de 1.000 - 1.500 de locuri de muncã, în trei ani

Peste o mie de locuri de muncã
în domeniul IT ºi al teleco-
municaþiilor ar putea fi create

la Braºov în urmãtorii trei ani, dacã
board-ul companiei germane
T-Systems International GmbH, una
dintre diviziile globale a Deutsche
Telekom, va decide sã îºi deschidã
un punct de lucru la poalele Tâmpei.

Reprezentan-
þii companiei au
avut o întâlnire
cu edilii Braºovului, dar ºi cu re-
prezentanþii Camerei de Comerþ ºi
Industrie ºi ai Universitãþii Transilva-
nia, pentru a discuta posibilitatea des-
chiderii unei filiale la Braºov, printre
competitorii de pe piaþã ai companiei
germane numãrându-se IBM ºi HP.
„În prezent, avem 25.000 de angajaþi,
la care se adaugã angajaþii care lu-
creazã în alte þãri. T-Systems cautã sã
se mute în þãri din Europa Centralã
care presupun costuri mai mici, ºi do-
rim ca proporþia sã se schimbe.

România este o posibilã locaþie foarte
importantã pentru noi, ºi de aceea am
dorit sã vizitãm Braºovul, pentru a ne
face o impresie. Noi vrem ca în urmã-
torii trei ani sã angajãm 1.000 - 1.500
de oameni”, a declarat Ben Carl, ºef
de programe ºi strategii în cadrul
T-Systems International GmbH.

Conducerea companiei studiazã
trei locaþii posi-
bile pentru am-
plasarea noii

unitãþi de producþie, pe lângã Braºov
fiind luate în calcul alte douã posibile
locaþii din Bulgaria ºi Macedonia.
„Pânã la sfârºitul lunii mai îmi doresc
sã prezint douã opþiuni board-ului
companiei. La sfârºitul lunii iunie se
va decide care va fi locaþia, iar din
acel moment, pânã la sfârºitul anului
dorim sã deschidem o unitate-pilot cu
150 - 200 de angajaþi”, a explicat re-
prezentantul companiei germane.

OVIDIU VRÂNCEANU

PROFIT RECORD ÎN PRIMUL TRIMESTRU

Vânzãrile de carburanþi vor fi
impulsionate de industrie ºi
creºterea salariilor
lMariana Gheorghe: “Petrom va urma, ca ºi pânã acum, politica moderatã
de preþuri care þine seama de cotaþiile internaþionale pentru produse
petroliere, fiscalitate ºi concurenþa localã”

V
ânzãrile de car-
buranþi ale Pe-
trom au înregis-
trat scãderi în

primele trei luni ale acestui
an din cauza condiþiilor me-
teo severe din ianuarie ºi fe-
bruarie. Pentru trimestrul al
doilea însã, conducerea
companiei estimeazã o
creºtere a vânzãrilor.

Mariana Gheorghe, di-
rectorul general al “Pe-
trom”, ne-a declarat: “În
privinþa trimestrului al doi-
lea, putem avea motive sã
fim optimiºti, dacã ne
gândim la revigorarea sec-
torului industrial, progno-
za de creºtere economicã
de 1,5% pentru 2012 estimatã de
FMI ºi la recent anunþatele mãsuri
de creºtere a salariilor ºi pensiilor.
Aceste mãsuri pot duce la o revigo-
rare a puterii de cumpãrare a popu-
laþiei, ceea ce poate duce la o
creºtere a consumului de carburanþi.
De asemenea, creºterea cu peste
30% a înmatriculãrilor de automo-
bile noi în primul trimestru al anu-
lui este un fapt încurajator în pri-

vinþa unei potenþiale creºteri a con-
sumului de carburanþi pe zona de
retail”.

Domnia sa ne-a precizat cã se
aºteaptã ca marjele ºi volumele în
activitatea de marketing a Petrom sã
rãmânã sub presiune, ca urmare a
preþurilor ridicate la þiþei ºi a mediu-
lui economic instabil din regiune.

În ceea ce priveºte evoluþia pre-
þurilor la carburanþi, directorul ge-

neral al Petrom ne-a spus
cã societatea va urma, ca ºi
pânã acum, politica mode-
ratã de preþuri care þine se-
ama de cotaþiile internaþio-
nale pentru produse petro-
liere, fiscalitate ºi concu-
renþa localã. Doamna Ghe-
orghe a subliniat: “Ceea ce
vã pot spune acum despre
evoluþia viitoare a preþuri-
lor carburanþilor este cã ta-
rifele din România sunt
printre cele mai mici din
Uniunea Europeanã. În
ceea ce priveºte evoluþia
cotaþiilor internaþionale la
benzinã ºi motorinã, ace-
stea sunt influenþate de o
serie de factori, inclusiv

cotaþiile þiþeiului, factori a cãror
evoluþie este foarte greu de prog-
nozat”.

Preþul þiþeiului este foarte volatil ºi
sensibil la tensiunile geopolitice. În
evaluãrile interne, Petrom a estimat
un preþ mediu al þiþeiului în 2012 de
peste 100 USD/baril. (A.T.)

TELECOMUNICATII

(Citiþi, în pagina 13, articolul

“Petrom a realizat un profit record

pe primul trimestru”).

JEFFREY FRANKS:

Guvernul va majora salariile cu 8% la jumãtatea anului;
restul va fi acordat anul viitor

Guvernul urmeazã sã majore-
ze salariile bugetarilor cu
8% la jumãtatea anului, di-

ferenþa necesarã pentru aducerea
acestora la nivelul din iunie 2010
urmând sã fie acordatã anul viitor, a
declarat Jeffrey Franks, ºeful misiu-
nii Fondului Monetar Internaþional
(FMI) în þara noastrã. Suma care ur-
meazã sã fie disponibilizatã prin
majorarea þintei de deficit cash pen-
tru acest an, de la 1,9% la 2,2%, pe
care FMI a convenit-o cu noul Gu-
vern, nu este suficientã pentru recu-
perarea integralã a salariilor ºi pen-
tru restituirea sumelor percepute

drept contribuþie pentru asigurãrile
de sãnãtate de la persoanele cu pen-
sii care depãºesc 740 lei, a explicat
domnia sa. Astfel, cea de a doua ma-
jorare salarialã urmeazã sã fie anun-
þatã în luna decembrie a acestui an ºi
sã aibã loc din luna ianuarie a anului
viitor, în timp ce returnarea sumelor
reþinute pensionarilor se va face
eºalonat pânã la compensarea totalã,
potrivit lui Jeffrey Franks.

Majorarea în doi paºi va duce la o
creºtere mai redusã a deficitului
decât în cazul unei recuperãri ime-
diate, permiþând, de asemenea, Gu-
vernului ca, în cazul în care condiþii-

le macroeconomice se înrãutãþesc
înainte de a doua etapã, sã poatã lua
mãsurile necesare de stabilizare, in-
clusiv amânarea acesteia, a arãtat
ºeful misiunii FMI în þara noastrã.

Þintele cantitative au fost
îndeplinite, cu douã excepþii
privind arieratele

Þara noastrã a îndeplinit toate þin-
tele cantitative care au fost stabilite
pentru cea de a cincea evaluare, cu
excepþia a douã, privind arieratele, a
declarat Jeffrey Franks. Domnia sa
a remarcat cã arieratele au început

sã creascã, în principal din cauza
presiunilor preelectorale, precum ºi
a cererii din sistemul sanitar, care
nu poate fi satisfãcutã pe baza resur-
selor financiare disponibile în pre-
zent.

Pentru a þine sub control cheltuie-
lile este necesar ca spitalele sã fie au-
ditate ºi monitorizate, iar termenul
pentru plata facturilor sã fie redus,
conform cu normele europene, a
afirmat ºeful misiunii FMI în þara
noastrã.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

Îmi pare rãu s-o
spun, dar nu s-au
fãcut progrese

corespunzãtoare privind
introducerea unui management
privat în companiile de stat",
a declarat Jeffrey Franks.

PREMIERÃ

Investiþiechinezã
de un miliard de
euro la Rovinari

Chinezii de la China Huadian
Engineering Co. Ltd. au ob-
þinut cel mai mare punctaj în

licitaþia pentru construcþia unui grup
nou de 500 MW la Complexul
Energetic Rovinari, proiect de un
miliard de euro. Aceasta este prima
mare investiþie chinezã în sectorul
nostru energetic, dupã o perioadã de
tatonare de trei ani. Dacã Guvernul
Ponta se miºcã repede ºi negociazã
cu China Huadian Engineering Co.
Ltd. realizarea companiei de proiect
în acest an, în 2013 am putea avea
prima centralã funcþionalã pe cãr-
bune construitã cu capital chinez.

Companiile chinezeºti prospectea-
zã atent piaþa noastrã energeticã de
câþiva ani, dorind sã fie implicate ºi în
construcþia hidrocentralei de la Tarni-
þa, proiect de un miliard de euro aflat
în curs de lansare a licitaþiei. (A.T.)

(Citiþi detalii despre proiectul de la

Rovinari în pagina 12).


