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BM: “Economia gri

din Europa de Est

submineazã creºterea”

Derularea afacerilor ºi lucrul în
afara reglementãrilor guvernamen-
tale ºi a sistemelor fiscale din Europa
de Est este atât de larg rãspânditã
încât riscã sã submineze potenþialul
de creºtere a regiunii pe termen lung,
conform unui raport al Bãncii Mon-
diale. Acesta noteazã cã Europa de
Est trebuie sã-ºi þinã sub control
“economia gri” ca sã facã faþã crizei
financiare din zona euro.

BERD vrea un plan

de acþiune în Europa

Centralã ºi de Est

Factorii de decizie nu au acordat o
atenþie suficientã efectelor negative
pe care criza datoriilor din zona euro
le are asupra Europei Centrale ºi de
Est, considerã noul preºedinte al
Bãncii Europene pentru Reconstruc-
þie ºi Dezvoltare (BERD), Suma
Chakrabarti.

“Impactul crizei din zona euro
asupra Europei Centrale ºi de Est
este un lucru care cred cã a fost igno-
rat în dezbaterea globalã. Oamenii
nu discutã îndeajuns despre impac-
tul crizei asupra Europei de Est ºi
mai ales asupra Europei de
Sud-Est”, a declarat Chakrabarti,
adãugând cã se impune un plan de
acþiune pentru sprijinirea þãrilor
din regiune, iar Banca Centralã Eu-
ropeanã trebuie sã fie implicatã în
aceste discuþii deoarece poate oferi
susþinere.

FMI: “Criza datoriilor

din zona euro

nu s-a terminat”

Criza datoriilor din zona euro nu
s-a terminat încã, iar Europa trebuie
sã menþinã încrederea în moneda
unicã, afirmã Zhu Min, director ge-
neral adjunct al Fondului Monetar
Internaþional (FMI). Oficialul FMI
afirmã: “Pe ansamblu, aº zice cã nu
s-a încheiat criza. Încã suntem în
mijlocul ei ºi mai dureazã. Dar, se
miºcã în direcþia potrivitã, ceea ce
este foarte important”.

Moody’s menþine

perspectiva negativã

pentru bãncile

britanice

Profitabilitatea bãncilor britanice
va fi sub presiune ºi în 2013, în con-
diþiile în care marjele scad, iar costu-
rile pentru alinierea la cerinþele auto-
ritãþilor de reglementare cresc, potri-
vit agenþiei Moody’s Investors Ser-
vice, care aratã cã incertitudinea
economiei þãrii determinã menþine-
rea perspectivei negative acordate
sectorului bancar local.

(Citiþi articolul integral în pag. 16)

Mario Monti:

“Economia Italiei

va reveni pe creºtere

în 2013”

Economia Italiei va reveni pe
creºtere în 2013, datoritã scãderii ra-
telor dobânzilor, care deja are loc, a
afirmat, ieri, premierul de la Roma,
Mario Monti.

V.R.

EXCLUSIVITATE: MALAEZIA SE UITÃ CÃTRE VEST:

Þara noastrã - din ce în ce
mai atractivã pentru
exporturile malaeziene
(Interviu cu E.S. Dato’ Nik Mustafa Kamal Bin Nik

Ahmad, Ambasadorul Malaeziei la Bucureºti)

Reporter: Este binecunoscut fap-
tul cã Statele Unite ºi Europa se con-
fruntã cu o crizã economicã de am-
ploare. Cum s-au resimþit evenimen-
tele din vest în Malaezia?

E.S. Dato’ Nik Mustafa Kamal

Bin Nik Ahmad: Malaezia este o
economie deschisã. Statele Unite
ale Americii (SUA) sunt principalul
partener comercial, iar Uniunea Eu-
ropeanã este ºi ea un partener im-
portant. În aceste condiþii suntem

destul de îngrijoraþi. Din cauza de-
pendenþei de pieþele externe, în ca-
zul în care situaþia din UE s-ar înrã-
utãþi, impactul asupra economiei
Malaeziei ar fi unul dramatic. Sin-
gurul aspect pozitiv îl reprezintã
continuarea expansiunii economiei
chineze. Previziunile pentru creºte-
rea economicã în anul 2012 au fost
diminuate de la 6% la 5% ºi, în lipsa
unor progrese, perspectivele sunt
negative.

O ratã anualã de creºtere de 7% ar
fi necesarã pentru a ne atinge scopul
de a ne alãtura, în 2020, þãrilor dez-
voltate, iar acest lucru nu va fi posi-
bil fãrã îmbunãtãþirea situaþiei eco-
nomice în SUA ºi UE.

Reporter: În acelaºi context, cum
este vãzutã în Malaezia economia
româneascã?

ADELINA DABU

(continuare în pagina 11)
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Tomas Spurny rãmâne sau nu
preºedintele BCR?

Tomas Spurny îºi conti-
n u ã m a n d a t u l d e
preºedinte al Bãncii

Comerciale Române (BCR),
deºi au apãrut zvonuri în
mass-media potrivit cãrora
domnia sa s-ar putea alãtura,
din luna octombrie, echipei
Intesa Sanpaolo Italia, ne-au
declarat oficialii Erste Group
ºi BCR.

Grupul bancar italian a pu-
blicat, pe ºase septembrie, pe
site-ul propriu, un comunicat
de presã prin care a anunþat cã
trei noi profesioniºti “cu expe-
rienþã internaþionalã semnifi-
cativã”, printre care ºi Tomas
Spurny, actualul ºef al BCR,
urmeazã sã se alãture echipei
lui Enrico Cucchiani, directo-
rul general al Intesa Sanpolo
Italia.

Conform comunicatului, domnul
Spurny ar fi urmat sã lucreze alãturi
de Enrico Cucchiani, începând din
luna octombrie, ceea ce lasã loc spe-
culaþiilor cã domnia sa s-ar afla încã

în negocieri cu grupul italian.
La baza zvonurilor apãrute în

mass-media stã ºi faptul cã preºedin-
tele BCR nu a ieºit, de la preluarea
funcþiei ºi pânã în prezent, cu decla-

raþii în presã.
Surse de la Viena ne-au pre-

cizat cã Tomas Spurny îºi
menþine funcþia de preºedinte
al BCR, informaþie care ne-a
fost confirmatã ºi de cãtre re-
prezentanþii Erste Group ºi
BCR.

În plus, oficialii BCR au su-
bliniat cã orice informaþie, pe
acest subiect, apãrutã în piaþã
este o speculaþie.

Pânã la ora difuzãrii ºtirii,
reprezentanþii Intesa Sanpaolo
Italia nu au rãspuns solicitãrii
noastre, sã precizeze adevãrul
despre informaþiile apãrute pe
site-ul instituþiei de credit.

Consiliul de Supraveghere
al BCR a anunþat, la începutul
acestui an, cã Tomas Spurny
va prelua, de la 1 aprilie, fun-
cþia de preºedinte executiv al
bãncii, înlocuindu-l pe Domi-

nic Bruynseels, al cãrui mandat a
expirat.

ELENA VOINEA

Euro revine pe creºtere
faþã de dolar
lMoneda unicã - din nou peste 1,28 dolari

Euro s-a apreciat ieri, pe pieþe-
le externe, raportat la dolar,
ajungând la cel mai ridicat

curs din ultimele patru luni, dupã ce
Curtea Constituþionalã a Germaniei
a informat cã va da o sentinþã în pri-
vinþa Mecanismului European de
Stabilitate (ESM). În aceste condiþii,
investitorii aºteaptã ca instanþa sã
aprobe ESM, ceea ce va da în conti-
nuare un impuls monedei împãrþite
de 17 state din Uniunea Europeanã.

Euro a crescut cu 0,6% la ora
10.36 pe piaþa din New York,
ajungând la 1,2834 dolari. Cursul
este cel mai ridicat din luna mai pânã
la momentul actual.

Curtea Constituþionalã Federalã a
Germaniei are programatã pentru
astãzi ºedinþa în care va decide asupra
participãrii þãrii la ESM, fond de sal-
vare a zonei euro în valoare de 500 de
miliarde euro (639 miliarde dolari).
Mecanismul oferã credite statelor
membre ale uniunii monetare ºi ar
putea cumpãra obligaþiuni ale acesto-
ra, la costuri reduse de împrumut.

La finele sãptãmânii trecute, un
deputat german anunþa cã a depus un
recurs la Curtea Constituþionalã în
încercarea de a bloca in extremis ra-
tificarea Mecanismului European de
Stabilitate. (A.V.)

(continuare în pagina 6)

CRISTINA CHIRIAC:

“Din 2007, privatizarea
cu un investitor strategic
nu este posibilã”

(Interviu cu doamna
Cristina Chiriac,

fost vicepreºedinte AVAS)

Reporter: Stimatã doamnã, care
credeþi cã sunt ºansele de reuºitã ale
privatizãrii “Oltchim”?

Cristina Chiriac: În primul rând
aº vrea sã subliniez importanþa so-
cietãþii “Oltchim”, atât din punct de
vedere economic, cât ºi strategic.

La nivel local, “Oltchim”-ul asi-
gurã ponderea cea mai mare a forþei
de muncã pe plan local, repre-
zentând cel mai important contri-
buabil atât la bugetul local, cât ºi la
bugetul de stat.

3.400 de oameni depind financiar
de soarta societãþii, nemaivorbind de
micile întreprinderi
care s-au dezvoltat la
nivel local ºi care,
prin închiderea/sus-
pendarea activitãþii
Oltchim-ului, sunt di-
rect afectate.

Din punctul meu
de vedere, este vital
ca societatea Oltchim
sã îºi reia activitatea.
Cât priveºte ºansa de
reuºitã a privatizãrii
societãþii Oltchim,
sunt scepticã.

Reporter: Care este

pãrerea dumneavoastrã cu privire la
metoda de privatizare aleasã de OPSPI
pentru vânzarea combinatului?

A consemnat

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

Carolos Papoulias: “Europa
ar trebui sã ajute Grecia
sã iasã din crizã”

Grecii sunt “biciuiþi fãrã milã” ºi au
plãtit destul pentru greºelile fãcute,
a declarat, ieri, preºedintele elen Ca-
rolos Papoulias, susþinând cã Europa
ar trebui sã-ºi joace “rolul istoric” ºi
sã ajute þara sã depãºeascã criza.
“Suntem biciuiþi fãrã milã, cred cã
am plãtit destul pentru greºelile noas-
tre”, a afirmat Papoulias la sfârºitul
unei întâlniri cu preºedintele Senatu-
lui canadian, Noel Kinsella, aflat în
vizitã la Atena. În opinia oficialului
elen, Europa trebuie, de asemenea,
sã ajute Spania, Portugalia ºi Italia în
depãºirea crizei economice ºi garan-
tarea supravieþuirii Uniunii Europene.

Tomas Spurny a preluat, în aprilie,

mandatul de preºedinte executiv al BCR.

ÎN URMA TAXÃRII INVERSE,

Baciu, LAPAR: “Nu mai avem evaziune fiscalã
la exportul de cereale”
l Guvernul va solicita CE prelungirea termenului pânã la care poate fi aplicatã taxarea inversã la cereale
l “Mãsura este o povarã pentru agricultori, care crediteazã finanþele”, potrivit lui Laurenþiu Baciu

Guvernul va solicita Comisiei Europe-
ne (CE) prelungirea, cu încã doi ani, a
termenului pânã la care þara noastrã

poate aplica taxarea inversã la cereale.
Aceastã mãsurã a fost adoptatã în vara anu-

lui trecut ºi urmeazã sã expire în luna mai
2013, scopul implementãrii ei fiind reducerea
evaziunii fiscale din domeniu ºi eliminarea de
pe piaþã a firmelor “fantomã” care fãceau co-
merþ cu cereale.

La un an dupã ce taxarea inversã la cereale a
intrat în vigoare, evaziunea fiscalã din dome-
niu a fost redusã substanþial, dupã cum ne-a de-
clarat Laurenþiu Baciu, preºedintele Ligii Aso-
ciaþiilor Producãtorilor Agricoli din România
(LAPAR), care ne-a spus cã “nu mai avem eva-
ziune fiscalã la export”.

Domnia sa ne-a declarat: “Taxarea inversã
este un lucru bun pentru buget, însã funcþionea-
zã pe jumãtate. Noi am cerut ca aceastã mãsurã

sã fie aplicatã pânã la tejghea, dar s-a oprit un-
deva la procesatori. Pe acest segment pe care
este aplicatã, evaziunea fiscalã, care depãºea
70% din piaþã, s-a redus aproape de tot, dar pe
cealaltã verigã tot se mai face evaziune fiscalã,
însã mult mai greoi. Cert este cã nu mai avem
evaziune fiscalã la exportul de cereale”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Într-o periodã în care partenerii comerciali tradiþionali sunt afectaþi de criza eco-
nomicã, Malaezia îºi îndreaptã atenþia cãtre Vest în cãutarea de noi pieþe, ne-a
declarat, într-un interviu, E.S. Dato’ Nik Mustafa Kamal Bin Nik Ahmad, amba-
sadorul Malaeziei la Bucureºti, subliniind cã, pe fondul unor relaþii solide la nivel
de guvern, se poate stimula cooperarea în mai multe domenii.
Un prim pas în aceastã direcþie îl reprezintã, potrivit Excelenþei Sale, vizita pe
care o va efectua curând în þara noastrã ministrul Industriei, Plantaþiilor ºi Bunu-
rilor de Larg Consum din Malaezia.
E.S. Dato’ Nik Mustafa Kamal Bin Nik Ahmad sperã cã evenimentul va prilejui
demararea negocierilor pentru construcþia, în România, a unei rafinãrii pentru
procesarea uleiului de palmier ºi a altor uleiuri vegetale. “Alte companii din cele
douã þãri ºi-au manifestat interesul pentru proiecte de infrastructurã, iar domnia
sa (n.r. ministrul malaezian) îºi doreºte ca prin vizita la Bucureºti sã deschidã ºi
alte uºi”, ne-a mai declarat Excelenþa Sa.
Dato’ Nik Mustafa Kamal Bin Nik Ahmad s-a alãturat Corpului Diplomatic în
1984 ºi a ocupat diferite funcþii la reprezentanþele Malaeziei în Irak, Germania,
Senegal, Iran ºi Nigeria. A fost acreditat la Bucureºti în urmã cu o lunã ºi îºi
doreºte sã aducã mai multã substanþã în relaþiile bilaterale cu þara noastrã.

STATUL, INTERMEDIAR ÎNTRE BÃNCI ªI COMBINAT

Nicio veste privind susþinerea
financiarã a „Oltchim”
Autoritãþile nu au anunþat, încã, dacã au gãsit vreo so-
luþie pentru susþinerea financiarã a „Oltchim” Râmnicu
Vâlcea (simbol OLT), pânã la privatizarea combinatu-
lui, programatã pentru 18 septembrie, deºi au promis
cã vor intermedia relaþia companiei cu bãncile.
Ministrul Economiei, Daniel Chiþoiu, a declarat, joia tre-
cutã, cã va discuta cu reprezentanþii bãncilor private
din România în scopul obþinerii de sprijin pentru
„Oltchim” la plata salariilor restante ºi la asigurarea ca-
pitalului de lucru pe o perioadã de o lunã, pânã la priva-
tizarea societãþii. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 11)


