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Germania ºi Olanda:
Viitorul Greciei în
zona euro, imposibil
de prezis

Germania ºi Olanda au semna-
lat cã viitorul Greciei în zona euro
nu este încã asigurat, ceea ce pune
presiuni pe premierul elen Anto-
nis Samaras sã meargã mai depar-
te cu reformele.

“Încã nu s-a decis nimic”, a decla-
rat ministrul german al finanþelor
Wolfgang Schaeuble, adãugând:
“Vrem ca Grecia sã fie capabilã sã
rãmânã în zona euro. Însã, aceastã
þarã are multe de fãcut”.

La rândul sãu, ministrul finanþelor
din Olanda, Jan Kees de Jager, a spus
cã þara sa este împotriva oricãrei am-
ânãri a mãsurilor pe care trebuie sã le
ia Grecia.

Praet, BCE: Politica
monetarã nu poate
rezolva cauza crizei
datoriilor

Politica monetarã nu poate rezol-
va cauza actualei crize a datoriilor
din zona euro, iar o lichiditate abun-
dentã poate crea efecte secundare
nedorite, considerã Peter Praet,
membru în consiliul guvernatorilor
Bãncii Centrale Europene (BCE).

“Acest lucru trebuie avut în vede-
re: politica monetarã poate genera
efecte de temperare, dar nu poate re-
zolva problemele care stau la bazã,
de multe ori de naturã structuralã”, a
declarat Praet, într-un discurs susþi-
nut la finele sãptãmânii trecute, la
Milano. În opinia sa, crearea de li-
chiditate abundentã poate genera
efecte adverse, care trebuie monito-
rizate cu atenþie.

V.R.
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În atenþia abonaþilor la ziarul “BURSA”
Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi

primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de te-
lefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

DEPARTAMENTUL DIFUZARE “BURSA”

Euro, slãbit de datele
economice din Spania
ºi Germania

Moneda unicã europeanã
s-a depreciat faþã de do-
lar, sãptãmâna trecutã, re-

ducându-ºi câºtigul înregistrat în oc-
tombrie, în condiþiile în care Spania
a anunþat un ºomaj record pentru tri-
mestrul al treilea, iar Germania –
declinul neaºteptat al încrederii
întreprinzãtorilor în economie, luna
aceasta.

Euro a scãzut
cu 0,7% în inter-
valul 22-26 octombrie, pe piaþa din
New York, la 1,2939 dolari. Astfel,
de la începutul lunii octombrie, mo-
neda împãrþitã de 17 state din UE a
câºtigat numai 0,6% raportat la mo-
neda SUA. Dacã euro nu va mai
creºte pânã la finele lunii curente,
atunci aprecierea sa va fi cea mai sla-
bã din martie pânã în prezent.

Analiºtii aratã cã datele economi-
ce anunþate sãptãmâna trecutã în
zona euro nu au venit deloc în spriji-
nul monedei regiunii, iar pariurile
traderilor aratã cã aceasta va conti-
nua sã piardã teren.

Institutul Naþional de Statisticã de
la Madrid a informat, vineri, cã rata

ºomajului din Spania a crescut la
25,02%, în trimestrul al treilea, un
nou record maxim. Economiºtii
aºteptau, însã, mai mult: 25,1%,
dupã un ºomaj de 24,6% în trimes-
trul al doilea.

Indicele Ifo care mãsoarã încrede-
rea oamenilor de afaceri germani a
scãzut la 100 de puncte, luna aceasta,

de la 101,4 în
s e p t e m b r i e ,
conform institu-

tului Ifo din München. Analiºtii anti-
cipau ca indicele sã urce la 101,6
puncte.

Aceste date au venit dupã ce Mar-
kit Economics din Londra a anunþat
cã indicele compozit care mãsoarã
sectorul industrial ºi industria servi-
ciilor din uniunea monetarã a scãzut
în mod neaºteptat în octombrie, la
45,8 puncte, de la 46,1 în luna ante-
rioarã. Analiºtii preconizau o
creºtere pânã la 46,5 puncte. Amin-
tim cã un indice mai mic de 50 de
puncte indicã scãderea domeniului
analizat.

ALINA VASIESCU

MACROECONOMIE

Spion rus în Biblioteca
din Alexandria

C
ând am auzit cã un
spion rus a fost depistat
de Brigada Antitero (cu
ajutorul SRI), vineri, pe

Aeroportul Otopeni, purtând la el
documente secrete despre zã-
cãmântul de cupru de la Moldova
Nouã, m-am repezit la harta locului
pe care o deþinea Împãratul Franz Io-
sef, prin 1770; mãi baiete!, o fãceai
ºi mata mai amãnunþit, de-ai fi ºtiut
cã ruºii o vor dori peste 250 de ani…

Împãratul austriac mi-a amintit
de Heinrich Vystoupil, care, con-
ducând aproape cinci ani reprezen-
tanþele din România ºi Moldova ale
companiei aeriene Austrian Airlines,
a refuzat, vineri, sã mai semneze
contractul de director general Ta-
rom, la doar o sãptãmânã dupã ce
fusese numit în aceastã funcþie;
mãi bãiete!, sã te demobilizezi din
atâta lucru, cã Brigada Antitero þi-a
sãltat un client?! (cursa Tarom, de

vineri, costã 402 euro, fãrã taxe
incluse, pleacã la orele 15:35, ºi
dupã doar 2 ore ºi 20 min – iar nu
dupã 24 de ore, ca altele -, ajunge
pe aeoportul Szeremietiewo din
Moscova).

Prima încercare de management
privat, prima nereuºitã – ura ºi la
garã!

MAKE

(continuare în pagina 3)
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Criza apei, provocare
pentru marile puteri
industriale

Semnalul de alarmã, în ceea ce
priveºte o viitoare crizã a apei
potabile, a început sã fie tras

din ce în ce mai des. În urmãtorul
sfert de secol, problemele pe care
populaþia lumii le va
avea cu acoperirea ne-
cesarului de apã pota-
bilã vor fi din ce în ce
mai mari, specialiºtii
susþinând cã din 2025
va fi afectatã o mare
parte a globului. Seceta
poate aduce dupã sine
o crizã alimentarã fãrã
precedent.

Preþul apei va creºte
constant, atât pentru
consumul uman, cât ºi
pentru irigaþii sau
creºterea animalelor. E
uºor de observat cã apa
platã sau mineralã
îmbuteliatã este din ce
în ce mai scumpã. În
Malta, þarã care se confruntã cu ace-
astã problemã, o jumãtate de litru de
lichid vital se vinde cu preþuri cu-
prinse între 2 ºi 3 euro. Acesta este
doar un exemplu dintr-o þarã europe-
anã, unde se presupune cã nu sunt
probleme din acest punct de vedere.
Trebuie spus cã în 2012, nu mai pu-
þin de 1,1 miliarde de oameni trãiesc
în condiþii precare de igienã din cau-

za lipsei apei, iar 4000 de copii mor
zilnic din cauza unor boli provocate
de lichidele infestate pe care le con-
sumã. Seceta din urmã cu 3 ani care a
lovit Somalia a determinat nu mai

puþin de 100.000 de oameni sã mi-
greze din locurile în care trãiau, cã-
utând în alte zone. Astfel de migraþii
vor fi tot mai frecvente. Un raport al
Citigroup, fãcut public anul trecut
afirmã cã în cel mult un deceniu apa
va fi mai preþioasã decât petrolul.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 11)

DUPÃ PRELUAREA CARGUS DE LA DHL

“Abris Capital Partners”
cautã investiþii între 20 ºi
100 milioane euro în România

Reporter: Când a fost
identificatã oportunitatea
investiþiei în “Cargus”?

Cezar Scarlat: M-am alãturat
"Abris Capital Partners" în luna
mai, venind de la "Bridgepoint Ca-
pital" unde eram responsabil pen-
tru România ºi, ca atare, cunoºteam

deja foarte bine aceastã piaþã. Ma-
joritatea oportunitãþilor de investi-
þii aici sunt între 20 ºi 70 de milioa-
ne de euro, foarte potrivite pentru
un fond ca "Abris"-ul. "Bridgepoint"

fãcea achiziþii de peste 100
de milioane euro ºi, ca atare,
eram un pic “blocat” sã fac

deal-uri de lipsa unor business-uri
interesante la aceastã mãrime.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Fondul de investiþii “Abris Capital Partners”, care a intrat pe pia-

þa din România, achiziþionând compania de curierat “Cargus” de

la DHL, are în vedere investiþii de cel puþin 20 de milioane de

euro în pachete majoritare la companii din þara noastrã, dar nu

exclude tranzacþii de pânã la 100 de milioane de euro, potrivit lui

Cezar Scarlat, Managing Director “Abris România”.

Alãturi de “Abris”, a co-investit în “Cargus” ºi Gian Sharp, direc-

torul general al companiei locale de curierat, care va rãmâne la

conducerea "Cargus", fiind

CEO desemnat.

Cezar Scarlat ºi Gian Sharp au

încredere în dezvoltarea aface-

rii “Cargus” ºi plãnuiesc sã îºi

lase în urmã competiþia ºi sã îºi

uluiascã clienþii. Cei doi ne-au

vorbit, în cadrul unui interviu,

atât despre planurile pentru

dezvoltarea “Cargus”, cât ºi

despre activitatea “Abris” în

România.

Fondul are 450 de milioane de euro de investit în Polonia, Româ-

nia ºi Ucraina, în ordinea aceasta, potrivit lui Cezar Scarlat.

DHL, cea mai mare companie de curierat ºi logisticã din lume, a

ajuns la un acord pentru vânzarea operaþiunilor sale de curierat

intern din România, care operau sub brandul "Cargus", cãtre

“Abris Capital Partners”, fond de investiþii specializat pe Europa

Centralã ºi de Est.

Cele douã companii au semnat un acord de tranzacþionare a

acþiunilor pe 18 octombrie

2012 ºi urmãresc finalizarea

tranzacþiei pânã la sfârºitul

anului în curs sau în primul

trimestru al lui 2013, în func-

þie de primirea aprobãrii de

la Consiliul Concurenþei din

România.

“Abris Capital” este la a patra

investiþie în domeniu, dupã

alte trei în þãri precum Croaþia,

Serbia ºi Polonia.

Ioan Cuzman: “Nu mã retrag la mãnãstire!”
Ioan Cuzman ºi-a conceput o retragere ele-

gantã din funcþia de preºedinte al SIF1
Banat Criºana, anunþând-o în cadrul re-

cepþiei organizate cu ocazia aniversãrii a dou-
ãzeci de ani de activitate instituþionalã a fon-
dului de investiþii, pe care l-a condus timp de
ºaptesprezece ani.

Domnul Cuzman a avut amabilitatea sã
acorde ziarului BURSA câteva declaraþii în
aceastã ocazie (care poartã valenþe festive du-
ble - a longevitãþii fondului, dar ºi a admini-
stratorului sãu), între care se disting afirmaþiile
sugerând cã, în curând, îl vom reîntâlni în acti-
vitatea pieþei de capital, sau conexe cu ea:

“Am învãþat prea multe, în acest timp, ca sã
renunþ la ele. Nu mã retrag la mãnãstire”.

Ioan Cuzman a preluat conducerea FPP Ba-
nat Criºana la vârsta de 51 de ani, fiind absol-
vent (1981) al Facultaþii timiºorene de Econo-
mia Industriei (cu un doctorat, în 1999, în Ana-

liza economico-financiarã).
“Am avut doi mentori”, spune domnul Cuz-

man, numindu-i pe cei doi ºef-contabili cãrora
le-a fost subordonat în tinereþe - Ioan Hritan, la
Uzinele arãdene de strunguri ºi Ioan Vlaicu -
despre care spune cã i-au fost modele profesio-
nale, imprimându-i rigoarea, prudenþa, echili-
brul.

“Nu mi-am dorit sã fiu «numãrul 1», dar
când s-a ivit ocazia, la Sif Banat Criºana,
mi-am zis «Hai sã vãd cum e!»”, mãrturiseºte
Ioan Cuzman, care mai spune cã a preferat sã
nu fie un “ºef”, ci un “lider” al organizaþiei.

Ioan Cuzman a fost deseori contestat în pre-
sã (laolaltã cu ceilalþi preºedinþi ai totalului de
cinci SIF-uri) ºi a suportat numeroase presiuni,
dealungul timpului, sub nemulþumirea unora
dintre acþionari cu privire la limita deþinerii im-
puse fie de lege, fie de Statutul fondurilor, sub
acuza cã procedura de schimbare a conducerii

este imposibilã, din punct de vedere practic.
“Nu privesc înapoi cu mânie”, ne-a declarat,

vineri, Ioan Cuzman, parafrazând titlul unui
film celebru cu Richard Burton (“Look Back
in Anger” - 1959) ºi, rãspunzând aluziv suspi-
ciunilor, a mai afirmat: “Nu deþin «colaterale»,
nici eu, nici familia mea”.

Ioan Cuzman spune cã îºi va permite, acum,
o perioadã de liniºte, “un fel de an sabatic, care
va dura, însã, mai puþin de un an”, dupã care va
reveni în activitate.

Sã nu uitãm, însã, cã Ioan Cuzman des-
fãºoarã o solidã activitate didacticã universita-
rã, la care nu a renunþat niciodatã ºi pe care nu o
va întrerupe nici acum.

LUCIA DUMITRESCU

Citiþi în pagina 6 articolul “Retragerea lui

Ioan Cuzman nu reprezintã o suprizã pentru brokeri”.
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ocazia, la Sif Banat Criºana, mi-am
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Presupus caz
de spionaj al
zãcãmintelor din
Moldova Nouã
l DIICOT a interzis
unui cetãþean rus sã
pãrãseascã Bucureºtiul

Mai mulþi cetãþeni de na-
þionalitate rusã ºi rom-
ânã sunt cercetaþi de

Serviciul Român de Informaþii
(SRI) ºi Direcþia de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate
Organizatã ºi Terorism (DIICOT),
fiind bãnuiþi de spionaj economic.

Procurorii DIICOT au preci-
zat, vineri, într-un comunicat, cã
factori de decizie din IPROMIN
SA Bucureºti (compania care a
proiectat minele de la Moldova
Nouã) ar fi divulgat cãtre persoa-
ne din mediul de afaceri al Fede-
raþiei Ruse informaþii ºi docu-
mente clasificate referitoare la
zãcãmintele de cupru ºi metale
rare din zãcãmântul Suvorov ºi
din cel de banatite. (E.O.)

(continuare în pagina 3)


