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Merkel: Criza datoriilor
din Europa va dura încã
cel puþin cinci ani

Criza datoriilor din Europa va mai
dura încã cel puþin cinci ani, a averti-
zat sâmbãtã cancelarul Germaniei,
Angela Merkel, transmite AP, con-
form Agerpres.

Europa este pe drumul cel bun
pentru a depãºi criza, dar “cine crede
cã poate fi rezolvatã într-un an sau
doi greºeºte”, a afirmat ºeful guver-
nului de la Berlin.

În urmã cu doi ani, unele state eu-
ropene puternic îndatorate au fost
implicate în turbulenþe care au afec-
tat pieþele financiare globale, deja
lovite de criza din 2007. În special,
Grecia a fost afectatã de mãsurile
dure de austeritate pe care a fost ne-
voitã sã le adopte în schimbul asis-
tenþei financiare acordate de UE,
BCE ºi FMI.

Dar, Angela Merkel a declarat cã a
venit timpul pentru stricteþe, altfel
Europa nu va reuºi sã atragã investi-
þii internaþionale.

Economia mondialã, în
atenþia G20

Miniºtrii de finanþe ºi guvernatorii
bãncilor centrale din þãrile G20 au
început ieri, în Mexic, o reuniune de
douãzile, peparcursul cãreiaanalizea-
zã situaþia economiei globale, în con-
textulcrizeipersistentedinzonaeuro.

Reuniunea urmeazã unui summit
care a avut loc în luna iunie. La acel
eveniment, liderii G20 au promis
sã-ºi coordoneze mãsurile fiscale
destinate stimulãrii cererii interne,
dacã se va observa deteriorarea con-
diþiilor economice.

În luna octombrie, Fondul Mone-
tar Internaþional ºi-a modificat în
sens negativ estimãrile privind evo-
luþia economiei mondiale în 2012:
un avans de 3,3%, de la 3,5%, cât
preconiza în luna iulie. (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”

CINE ÎªI ASUMÃ RESTRUCTURAREA
BURSEI SIBIENE?

Nouã candidaþi pentru
noul Consiliu Sibex
l Propunerile surprizã, de la acþionarii – persoane fizice
l Ovidiu Galatanu, fost director financiar “Bãneasa
Investments”, ºi Cristina Duþu, expert al unei companii din
grupul Gazprom, vor sã administreze Sibex

Acþionarii Sibex vor alege un nou
Consiliu, la Adunarea Generalã din
19/20 noiembrie 2012, iar noii admi-
nistratori vor trebui sã îºi asume un
plan de restructurare a bursei sibiene ºi
de refacere a imaginii instituþiei, lovitã
puternicdescandalul“CristianSima”.

Nouã candidaþi s-au înscris în lup-
ta pentru unul dintre cele cinci locuri
din Consiliul de Administraþie, po-
trivit datelor publicate vineri, pe
site-ul bursei.

Printre aceºtia se numãrã nume
cunoscute pieþei de capital, precum
Valentin Ionescu, administrator SIF
Moldova, Marius Olteanu, propus
de SAI Sira, Grigore Chiº, directorul
general al SSIF Broker, Irina Rãdu-
lescu, directorul general al SSIF
Transilvania Capital, Iancu
Stavrositu, care s-a autopropus.

Candidaturile surprizã au venit
din partea acþionarilor - persoane fi-
zice - ai Sibex.

Astfel, lista a fost completatã de
Ovidiu Galatanu, propus de Radu
Dimofte (care are o deþinere de
4,99%), Cristina Duþu, propusã de
Bogdan Baloºan (care are o deþinere
de 4,99%), Andrei Suciu, propus de
Ioan Alexandru Botezan, ºi Daniel
Grigoropol, propus de Georgeta
Grecu.

Ovidiu Galatanu este director pro-
grame de dezvoltare la “Satel Con-
sultants“ SRL, companie care a de-
pus, în 2010, scrisoare de intenþie
pentru preluarea Societãþii Naþiona-
le de Îmbunãtãþiri Funciare (SNIF),
ºi fost director financiar Bãneasa
Investments, în perioada 2004-2005.

Compania Bãneasa Investments,
controlatã de oamenii de afaceri Ga-
briel Popoviciu ºi Radu Dimofte,
potrivit informaþiilor din presã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Bruno Ribo: “Investiþiile
ArcelorMittal au depãºit valoarea
stabilitã la privatizarea Sidex”

(Interviu cu Bruno Ribo, directorul general al “ArcelorMittal” Galaþi)

Reporter: AVAS a aplicat o serie
de sancþiuni ºi a acþionat în instanþã
“ArcelorMittal”, pentru cã nu a rea-
lizat toate obiectivele de investiþii
asumate în contractul de privatizare
a combinatului de la Galaþi. De ce nu
aþi realizat investiþiile în cauzã?

Bruno Ribo: Am negociat cu
AVAS în mai mulþi ani, cu privire la
Anexa contractului de privatizare,
care reflectã planul de investiþii
ataºat acestui contract.

“ArcelorMittal” a investit de cel
puþin douã ori mai mult decât pre-
vedea contractul de privatizare.
Însã, unele obiective de investiþii,
care erau în anexã, nu au fost reali-
zate. Motivul pentru acest lucru
este foarte simplu: când s-a realizat
contractul de privatizare, s-au avut
în vedere informaþii cu privire la

instalaþiile existente ºi la condiþiile
de piaþã, informaþii relevante la
nivelul anului 2001. Planul de inves-
tiþii a fost realizat pentru perioada
2001-2011. În zece ani, s-au schim-
bat foarte multe lucruri. Deci, prin-
cipalul motiv pentru care anumite
investiþii nu au fost realizate este cã
ne-am adaptat planul de investiþii
la noul context economic ºi la noile
cerinþe ale pieþei.

În anul 2009, AVAS a deschis o
procedurã de arbitraj la Curtea Inter-
naþionalã de Arbitraj de la Paris. Pro-
cedura a fost suspendatã pe o anumitã
perioadã, în vederea încercãrii unei
rezolvãri amiabile a situaþiei. Noi am
propus autoritãþilor un Memorandum
de înþelegere, care s-a aflat pe punctul
de a fi încheiat, însã, din anumite mo-
tive, acest lucru nu s-a mai întâmplat.
Acum, AVAS a reluat tot procesul de

la început, ceea ce pentru noi nu a fost
acceptabil. În consecinþã, re reia pro-
cedura de la Curtea Internaþionalã de
Arbitraj de la Paris, procedurã care a
fost suspendatã în perioada în care s-a
încercat rezolvarea amiabilã a acestei
chestiuni.

Reporter: Ce presupune acest
Memorandum de înþelegere?

Bruno Ribo: Principiul Memo-
randumului era simplu: doream sã ni
se confirme celelalte investiþii fãcute
de noi ºi care au fost impuse de piaþa
oþelului, dar care nu fuseserã incluse,
iniþial, în Anexa la contractul de pri-
vatizare, iar noi am fost de acord sã
plãtim penalitãþile pentru întârzierea
unor proiecte.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 11)

DAN SIMION, DIRECTOR GENERAL CRPCIS:

“Am putea produce
echipamente pentru
energia regenerabilã”

Un sector cu potenþial ridicat în
atragerea investiþiilor strãine în þara
noastrã este cel al producerii ener-
giei regenerabile, inclusiv a echipa-
mentelor pentru construirea unitãþi-
lor de generare a electricitãþii. Din
acest motiv, Centrul Român pentru
Promovarea Comerþului ºi Investi-
þiilor Strãine (CRPCIS) promoveazã
oportunitãþile autohtone
de producþie de echipa-
mente ºi componente
pentru parcurile eoliene
ºi solare.

Dan Simion, directorul
general al CRPCIS, ne-a
declarat cã, în prezent,
existã tatonãri ale pieþei
autohtone pentru con-
strucþia de fabrici de
componente ºi echipamente pentru
parcuri eoliene ºi fotovoltaice.
Domnia sa ne-a precizat: “Sperãm ca
aceste proiecte sã se concretizeze
într-un an. Vorbim de investiþii green-
field, dar nu sunt excluse parteneria-
te cu companii autohtone pentru pro-
ducþia echipamentelor necesare
«energiei verzi»”.

Directorul CRPCIS ne-a mai spus
cã existã oportunitãþi de afaceri în
România, pe care investitorii strãini
le vor putea valorifica pentru obþine-
rea unor marje bune de profit. Dom-

nul Simion a dat ca exemplu indus-
tria auto, care, deºi s-a confruntat cu
anumite turbulenþe din cauza con-
textului economic internaþional, va
redeveni, curând, un sector de top,
deoarece potenþialul sãu în România
nu a fost atins încã.

De interes pentru investitorii
strãini mai sunt sectoare importante

ale economiei noastre pre-
cum infrastructura, secto-
rul IT&C, domeniul pe-
trolier, siderurgia, electri-
ce ºi electronice, materia-
lele de construcþie, secto-
rul farmaceutic ºi cel agri-
col, dar ºi cãtre turism, bu-
nuri de larg consum, ser-
vicii ºi industrii creative.

Oficialul CRPCIS ne-a
spus cã þãrile de provenienþã ale
investitorilor strãini interesaþi de
România rãmân în continuare cele
din Uniunea Europeanã, dar Centrul
Român pentru Promovarea Comer-
þului ºi Investiþiilor Strãine se bazea-
zã ºi pe o abordare proactivã în ceea
ce priveºte atragerea de capital strãin
în special cel provenit din statele
continentului asiatic, care au fost
mai puþin afectate de crizã.

ALINA TOMA VEREHA

Citiþi pe larg interviul în pagina 4

Isãrescu: “Nu este vorba de
caracatiþa bancherilor”
l Claudiu Cercel, vicepreºedintele BRD, cercetat în libertate

“Nu este vorba de caracatiþa ban-
cherilor, ci mai degrabã de un grup
infracþional din afara bãncilor”, a de-
clarat, vinerea trecutã, Mu-
gur Isãrescu, Guvernatorul
Bãncii Naþionale a Româ-
niei (BNR), despre dosarul
fraudelor în care sunt an-
chetaþi , printre alþi i ,
bancheri ºi oficiali ai
statului.

Domnia sa a avertizat cã
evenimentele, precum cele
înregistrate sãptãmâna tre-
cutã, sunt periculoase pen-
tru sistemul bancar ºi de
aceea trebuie evitate exage-
rãrile, Guvernatorul soli-
citând moderaþie în tratarea subiec-
tului, pentru cã altfel toatã lumea va
avea de suferit prin instabilitate
bancarã.

Informaþiile potrivit cãrora cele
16 bãnci, investigate de Direcþia de
Investigare a Infracþiunilor de Cri-
minalitate Organizatã ºi Terorism
(DIICOT), ar reprezenta 80% din sis-
temul bancar sunt eronate, procentul
fiind, poate de 0,8%, a atenþionat

Guvernatorul BNR.
Domnia sa a explicat: “Cum sã re-

prezinte 16 unitãþi bancare 80% din

sistem? Este o eroare, poate 0,8%.
Este vorba de 16 unitãþi bancare din
trei bãnci. Cred cã cele trei bãnci au
vreo 2.000 de unitãþi bancare sau
poate chiar mai multe. Nu este vorba
de caracatiþa bancherilor, ci mai de-
grabã de un grup infracþional din
afara bãncilor. (…) Astfel de eveni-
mente sunt periculoase. Aici trebuie
moderaþie, aºa se procedeazã peste
tot în lume cu sistemul bancar. Nu

protejãm pe nimeni, legea trebuie sã
fie aplicatã. În cazul sistemului ban-
car, trebuie evitate exagerãrile, me-

diatizãrile exagerate, pen-
tru cã dupã aceea toatã lu-
mea va avea de suferit prin
instabilitate bancarã”.

Mugur Isãrescu a dat
asigurãri cã supravegherea
bancarã este solidã, dar nu
trebuie fãcutã confuzia cã
aceasta se ocupã de fiecare
credit, acordarea împru-
muturilor reprezentând
responsabilitatea totalã a
bãncilor comerciale.

Domnia sa a declarat:
“Supravegherea bancarã

este tare ºi îºi face datoria. N-aº vrea
sã se mai facã confuzia cã suprave-
gherea bancarã se face pe fiecare
credit în parte. Acordarea creditelor
este responsabilitatea totalã a bãnci-
lor comerciale. Ar fi anormal ca ci-
neva sã dea creditele ºi responsabili-
tatea sã fie la altcineva".

ELENA VOINEA
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n Mihai Ionescu:“S-a creat o tendinþã
ca România sã fie mai activã în
þãrile extra-comunitare”
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Preþul aurului, în cea mai lungã perioadã de
scãdere din septembrie 2011
l Vineri, cotaþia a ajuns sub 1.700 dolari uncia la New York, înregistrând cel mai puternic declin
din ultimele patru luni

Preþul aurului a scãzut vineri, pe
piaþa futures din SUA, sub 1.700 do-
lari uncia, consemnând cel mai im-
portant declin din ultimele patru luni
ºi jumãtate, dupã ce administraþia de
la Washington a anunþat creºterea
peste aºteptãri a numãrului locurilor
de muncã noi, în octombrie. Potrivit
Departamentului Muncii, economia
americanã a creat 171.000 de posturi
luna trecutã, dupã un plus de
148.000 în septembrie. Analiºtii
estimau crearea a 125.000 de noi pos-
turi de cãtre angajatorii americani, în
octombrie.

Cotaþia aurlui cu livrare în decem-
brie a coborât cu 2,4% la Comex

New York, ajungând la 1.675,20 do-
lari uncia. Declinul a fost cel mai im-
portant din 21 iunie pânã în prezent.
În cursul zilei, preþul metalului pre-
þios a ajuns chiar la 1.674,80 dolari/
uncie, cel mai mic nivel din 31 au-
gust pânã la momentul actual.

În intervalul 29 octombrie - 2 no-
iembrie, preþul aurului a pierdut 2,1
procente, acesta fiind al patrulea de-
clin sãptãmânal consecutiv, respectiv
cea mai lungã perioadã de scãdere din
septembrie 2011 pânã în prezent.

La data de 5 octombrie, preþul au-
rului s-a apropiat de 1.800 dolari/un-
cie, atingând nivelul maxim al ulti-
melor zece luni, pe fondul specula-

þiilor potrivit cãrora stimulentele fis-
cale din SUA, Europa ºi Japonia vor
susþine cererea de metale preþioase,
ca alternativã la valute.

Menþionãm cã, tot vineri, preþul
argintului cu livrare în decembrie a
scãzut cu 4,3% la New York, înche-
ind ziua cu 30,86 dolari uncia. Decli-
nul a fost cel mai important din 21
iunie pânã în prezent. Anterior, cota-
þia a atins 30,815 dolari/uncie, cel
mai redus nivel din 30 august pânã la
momentul actual.

Cotaþia platinei cu livrare în ia-
nuarie s-a diminuat cu 1,8%, la
1.544,90 dolari uncia la New York
Mercantile Exchange. (A.V.)

Valoarea investiþiilor pe care “ArcelorMittal” le-a realizat la Galaþi o depãºeºte pe cea
asumatã în contractul de privatizare, însã compania a renunþat la unele proiecte, care
au devenit nerentabile, în actualele condi-
þii de piaþã, ne-a declarat Bruno Ribo, di-
rectorul general al “ArcelorMittal” Galaþi,
în cadrul unui interviu.
Din acest motiv, AVAS a decis sã sancþio-
neze compania, ne-a explicat domnia sa.
Piaþa oþelului se aflã într-o situaþie dificilã,
care se va menþine ºi anul viitor, potrivit

lui Bruno Ribo. Însã, combinatul a luat o serie de mãsuri de restructurare, care au dus la
creºterea eficienþei, ne-a precizat domnia sa. Au fost diminuate consumul energetic ºi

cel de apã ºi s-a redus sãptãmâna de lu-
cru.
Însã, problemele care existã la nivel global
sunt amplificate, în cazul combinatului de
la Galaþi, de faptul cã acesta nu reuºeºte
sã încheie un contract pentru furnizarea
de curent electric pe termen lung, atrage
atenþia Bruno Ribo.


