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Acordul Ungariei cu
FMI, puþin probabil sã
fie încheiat în 2012

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) ºi Comisia Europeanã vor
aºtepta ca autoritãþile de la Budapes-
ta sã adopte bugetul pe 2013 înainte
sã reia discuþiile cu privire la un po-
sibil program de sprijin, a declarat,
ieri, ºeful echipei ungare de negocie-
re, Mihaly Varga. Oficialul maghiar
a declarat: “ªansele încheierii unui
acord anul acesta sunt mici. Modul

cum vor evolua
lucrurile în 2013
depinde nu doar
de mãsurile de
politicã economi-
cã ale guvernului
ungar, dar ºi de
deciziile luate în

zona euro”.
Ungaria a cerut încã din luna no-

iembrie a anului trecut un împrumut,
de tip preventiv, în valoare de 15-20
miliarde euro de la FMI ºi UE, nece-
sar pentru stabilizarea economiei
ungare. Negocierile au fost însã blo-
cate pânã în luna iulie a acestui an
din cauza îngrijorãrilor exprimate de
Comisia Europeanã ºi FMI faþã de
independenþa bãncii centrale.

Hans-Werner Sinn:
“Ieºirea temporarã din
zona euro va stabiliza
Grecia”

Economistul
german Hans-
Werner Sinn aver-
tizeazã, într-un
interviu acordat
publicaþiei Der
Spiegel, cu privi-
re la pericolele

uriaºe asociate cu o continuare a po-
liticilor actuale de salvare, arãtând cã
Grecia ºi Portugalia ar trebui sã pãrã-
seascã temporar zona euro. Sinn
sugereazã cã unele þãri ar trebui sã
pãrãseascã temporar zona euro,
pânã când îºi vor restabili compe-
titivitatea.

Lituania va amâna,
probabil, adoptarea
euro

Drumul Lituaniei cãtre aderarea
la zona euro va dura, probabil, mai
mult decât era aºteptat, conform
unui economist al bãncii centrale a
þãrii, care aratã cã victoria unui par-

tid anti-austeri-
tate în alegerile
din octombrie a
creat incertitudi-
ne în privinþa re-
ducerii cheltuie-
lilor publice ºi a
îndeplinirii crite-

riilor datoriilor, respectiv a þintelor
de inflaþie.

Spania a vândut
obligaþiuni de aproape
5 miliarde euro

Spania a plasat ieri titluri de stat în
valoare de 4,94 miliarde euro (6,32
miliarde dolari), la randamente
aproape neschimbate faþã de luna
trecutã, în condiþiile în care miniºtrii
de finanþe din zona euro se pregãteau
sã discute pe marginea finanþãrii
Greciei.

(Citiþi articolul integral în pag.16)
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FOST SECRETAR DE STAT ÎN MINISTERUL MEDIULUI,

Marin Anton investeºte
în energia regenerabilã
l 20-25 milioane euro vor fi investite în circa cinci parcuri fotovoltaice,
în Afumaþi

Marin Anton,
fost secretar
de stat în Mi-

nisterul Mediului, va in-
vesti în mai multe pro-
iecte de producere a
energiei regenerabile.

Domnia sa va face
parte dintr-un grup de
cinci-ºase acþionari/aso-
ciaþi care vor construi în
jur de cinci-ºase parcuri
fotovoltaice în zona
Afumaþi-Ilfov, dupã
cum ne-a spus Valeria
Oprea, unul dintre reprezentanþii
proiectului. Domnia sa ne-a preci-
zat cã, în prezent, sunt derulate ne-
gocieri pe mai multe planuri, unul
dintre acestea vizând numãrul per-
soanelor care vor investi în produ-
cerea de energie electricã din surse
fotovoltaice, în parcurile din Afu-
maþi.

Demersurile pentru obþinerea do-
cumentaþiei necesare au fost dema-
rate încã de acum un an, în prezent
proiectul fiind în faza de avizare. Cu
o capacitate estimatã de 15-17 MW,
parcurile fotovoltaice vor intra în
producþie la finalul anului urmãtor,
dupã cum ne-a spus sursa citatã, adã-
ugând: “În ceea ce priveºte durata

proiectului, 90% înse-
amnã timpul alocat obþi-
nerii documentelor ne-
cesare, lucrãrile pro-
priu-zise urmând sã du-
reze câteva luni”.

Investiþia este estima-
tã la circa 20-25 de mi-
lioane de euro, iar banii
vor fi asiguraþi din fon-
duri proprii, cel mai
probabil recurgându-se
ºi la co-finanþare de la
bãnci, ne-a mai spus do-
amna Oprea.

Dacã va finaliza acest proiect
pânã la sfârºitul anului viitor, Marin
Anton va fi unul dintre beneficiarii
certificatelor verzi acordate produ-
cãtorilor de energie regenerabilã,
pentru amortizarea investiþiei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

Franþa a mai pierdut
un rating de top

Agenþia de evaluare financiarã
Moody’s Investors Service a retro-
gradat luni seara, cu o treaptã, califi-
cativul de þarã al Franþei, astfel cã
aceasta a pierdut ratingul de top
“AAA”, beneficiind acum de nota
“Aa1”, cu perspectivã negativã, ca
urmare a înrãutãþirii perspectivelor
economice. Retrogradarea vine
dupã o mãsurã simi-
larã luatã anul acesta
de Standard & Poor’s
ºi alimenteazã critici-
le la adresa încercãri-
lor preºedintelui
François Hollande de
a redresa economia, în contextul cri-
zei din zona euro.

Conform agenþiei, principalul
motiv de retrogradare este slãbirea
economiei ºi riscurile care privesc fi-
nanþele guvernului. “Perspectiva
economicã pe termen lung a Franþei
este afectatã de mai multe dificultãþi
structurale, incluzând pierderea gra-
dualã ºi susþinutã de competitivitate,
dar ºi rigiditatea pieþei muncii, pre-
cum ºi a celei de bunuri ºi servicii”,
potrivit Moody’s, care subliniazã cã
rezistenþa Franþei la eventuale ºocuri

viitoare în zona euro devine mai greu
de anticipat.

În condiþiile date, Fitch Ratings
este singura agenþie majorã de eva-
luare care menþine calificativul
“AAA” atribuit Franþei.

Ministrul francez al finanþelor,
Pierre Moscovici, a declarat cã retro-
gradarea nu pune la îndoialã funda-

mentele economice
ale þãrii, eforturile
iniþiate de guvern sau
solvabilitatea. Ofi-
cialul de la Paris a
dat, însã, asigurãri cã
Executivul îºi menþi-

ne angajamentul de a reduce deficitul
bugetar la 3% din PIB în 2013, de la
4,5% din PIB estimat pentru 2012. În
plus, ministrul a menþionat cã autori-
tãþile de franceze trebuie sã demon-
streze cã aplicã reforme.

Sãptãmâna trecutã, Hollande
afirma cã este perfect conºtient de
nevoia urgentã de regândire a sec-
torului public al Franþei. Dar, li-
derul de la Paris nu pare sã se grã-
beascã, declarând cã vrea “sã fie ju-
decat la finalul mandatului sãu de
cinci ani”. (A.V.)

Isteria Black Friday

“Black Friday” pare a fi titlul unui
film de groazã pentru un neavenit în
materie de shopping, dar de fapt este
un motiv de mare bucurie pentru ex-
perþii în cumpãrãturi ºi reduceri. Con-
ceptul “Black Friday” (23 noiembrie
anul acesta), importat din Statele
Unite în urmã cu un an, a creat o ade-
vãratã vâlvã în aceste zile atât printre
ofertanþi, cât ºi printre consumatori.
Companii de renume din þara noastrã
anunþã discounturi generoase în aceas-
tã zi, de pânã la 75%, pornind de la
produsele din zona IT&C, pânã la bi-
lete la concert sau chirii.

Cum þara noastrã pare sã devinã
expertã în convertiri de concepte,
nici vinerea cumpãrãturilor nu putea
scãpa fãrã mici adaptãri. Anul trecut
consumatorii s-au plâns cã “marile
reduceri” anunþate nu au fost aºa

cum se aºteptau, retailerii mãrind
preþurile produselor cu câteva zile
înainte de “Black Friday” ºi
aplicând, de fapt, discounturi la pre-
þurile majorate. În fond, nimeni nu-i
verificã pe ofertanþi cu privire la aces-
te discounturi fabuloase pe care le
anunþã, totul rezumându-se la o stra-
tegie americanã de marketing. Poate
ar fi util ca inspectorii ANPC sã veri-
fice veridicitatea promoþiilor.

În data de 23 noiembrie, ziua în
care are loc campania Black Friday,
produsele din zona IT&C vor rãm-
âne în continuare cele mai solicitate
ºi cele care înregistreazã cele mai
consistente reduceri. Pe lista partici-
panþilor s-au înscris deja marii retai-
leri din domeniu dar ºi companiile
specializate: eMAG, Altex, Flanco,
F64, DiscountVoucher.ro, Koyos,

Evomag ºi Domo.

Reduceri la vacanþe,
mobilã, concerte, haine sau
chirie gratuitã trei luni

Prima ediþie a evenimentului
Black Friday desfãºuratã anul trecut
în þara noastrã a reprezentat, pentru
retailerii din IT&C, atât o reclamã
bunã, cât ºi venituri de aproape zece
milioane de euro. Oamenii s-au
aºezat la cozi din zori, iar cei care au
preferat cumpãrãturile online au
vânat marile reduceri cu mouse-ul.
Magazinele care participã la campa-
nie se aºteaptã, ºi în acest an, la ace-
eaºi isterie în rândul cumpãrãturilor.

MIHAELA DALAR STANCA

(continuare în pagina 2)

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”

Teodor Ancuþa criticã
schimbãrile din
conducerea Sibex
l Fostul preºedinte Sibex se teme de un posibil
faliment al bursei sibiene

Acþionarii Sibex au votat,
luni, o nouã conducere,
care ar trebui sã revitalizeze

instituþia, dupã scandalul declanºat
de fostul preºedinte Cristian Sima.

Teodor Ancuþa, unul dintre fonda-
torii bursei sibiene ºi
preºedintele ei înainte
de Cristian Sima, este
însã dezamãgit de ale-
gerea acþionarilor ºi se
teme de un posibil fali-
ment.

“Am crezut cã, mã-
car de data aceasta, ac-
þionarii îºi vor da sea-
ma cã trebuie sã punã
profesioniºti la Bursa
din Sibiu, care ar mai fi
putut sã redreseze situaþia”, ne-a de-
clarat Teodor Ancuþa.

În opinia domniei sale, la Sibex,
trebuia schimbat tot Consiliul de
Administraþie ºi terminat cu
“gãºtile”. Domnia sa ne-a precizat cã
la AGA de luni s-au înfruntat douã
“gãºti”, una în jurul SIF-urilor ºi una
în jurul acþionarului Bogdan Baloºan.

“În Consiliul actual, oameni care
ºtiu piaþa de capital sunt doar Valen-
tin Ionescu ºi Iancu Stavrositu, care
este venit tot pe filiera Baloºan”,
ne-a declarat Teodor Ancuþa, pentru

care Bogdan Baloºan pare sã fie ina-
micul public numãrul unu.

“Probabil cã vom asista la un al
patrulea faliment - al lui Baloºan,
dupã Macarale Turn, ILF Sibiu ºi
Metamix Bucureºti, respectiv la fali-

mentul Sibex”, a pre-
cizat Teodor Ancuþa.

Domnia sa spune cã
Bogdan Baloºan a
avut un rol covârºitor
ºi în schimbarea sa din
aprilie 2011.

“Mai grav este cã
Baloºan are o influ-
enþã ºi în conducerea
executivã, prin actua-
lul director general
adjunct, Ovidiu Pe-

tru, pe care eu îl angajasem drept
director de marketing. Activitatea
lui se vede”, mai spune Teodor
Ancuþa, care considerã cã este ne-
cesarã o schimbare ºi la nivelul
executivului.

Domnia sa a mai adãugat: “Când
m-a schimbat pe mine, domnul
Baloºan mi-a zis cã este din cauzã cã
a scãzut preþul acþiunii. L-aº întreba
care este situaþia acum?”

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Euro a scãzut cu 0,1%
ieri, la ora 09.19, pe
piaþa din New York,
la 1,2798 dolari.

Proiectul în

care va investi

Marin Anton

se aflã în faza

de avizare.

PREªEDINTELE EGIPTULUI:

“Agresiunea Israelului va înceta în curând”
Preºedintele Egiptului, Mo-

hammed Morsi, a declarat,
ieri, cã “agresiunea” Israelu-

lui asupra Fâºiei Gaza urmeazã sã
înceteze în curând, eforturile de me-
diere ale þãrii sale urmând sã produ-
cã efecte pozitive în curând. Decla-
raþiile domniei sale au venit înainte
de sosirea, la Cairo, a secretarului de
stat al SUA, Hillary Rodham Clin-
ton, care a pãrãsit, ieri, Cambodgia,
unde l-a însoþit pe preºedintele Ba-
rack Obama, având ca destinaþie
Orientul Mijlociu. Itinerariul oficia-
lului american cuprinde vizite la Ie-
rusalim, Ramallah ºi Cairo.

Hillary Clinton se va întâlni cu pre-
mierul israelian, Beniamin Netanya-

hu, cu preºedintele palestinian, Mah-
moud Abbas, ºi cu Mohammed Mor-
si, potrivit reprezentanþilor Departa-
mentului de Stat. Statele Unite consi-

derã Hamas o organizaþie teroristã,
oficialii americani refuzând întreve-
deri cu reprezentanþii grupãrii.

Egipt are un rol cheie în negocieri-

le de pace, având în vedere relaþiile
bune pe care le are atât cu Israelul,
cât ºi cu autoritãþile palestiniene.
Guvernul de la Cairo a semnat un
acord de pace cu Tel Aviv în anul
1979. Frãþia Musulmanã, al cãrei
membru este ºi Mohammed Morsi,
reprezintã mentorul miºcãrii Hamas.

Preºedintele egiptean a purtat,
luni, o conversaþie cu Barack Oba-
ma, care i-a declarat cã Hamas trebu-
ie sã înceteze atacurile cu rachete
asupra Israelului, precum ºi faptul cã
regretã morþile din rândurile civili-
lor, cu precãdere palestinieni. Mo-
hammed Morsi l-a avertizat pe Be-
niamin Netanyahu asupra consecin-
þelor unei invazii terestre, amintin-

du-i cã acþiunea similarã, din urmã
cu patru ani, a dus la moartea a 1.400
oameni, potrivit Reuters. În acelaºi
timp, însã, domnia sa a încercat sã nu
îndepãrteze nici Israelul, nici SUA,
prin afirmaþiile sale.

Cu câteva ore înainte de afirmaþii-
le preºedintelui egiptean, coman-
dantul militant al Hamas a îndemnat
luptãtorii grupãrii sã continue atacu-
rile asupra Israelului, iar o rachetã
lansatã din Fâºia Gaza a lovit Ierusa-
limul, cu puþin timp înainte de sosi-
rea secretarului general al ONU, Ban
Ki-moon.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 2)


