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ECONOMIC

Preºedintele Comisiei Europene , Jose
Manuel Barroso, a cerut Bãncii Centrale
Europene sã menþinã stabilitatea finan ciarã în zona euro, în contextul celor mai
grave provocãri din ultimii 50 de ani. În
discursul anual privind “Starea Naþiunii”,
Barroso a prezentat o serie de paºi pe
care zona euro trebuie sã-ii parcurgã
pentru a depãºi criza datoriilor suverane.
Barroso a sugerat cã executivul euro pean analizeazã modalitãþi de
îmbunãtãþire a arsenalului Fondului
European, considerat de pieþele finan ciare esenþial pentru protecþia unor þãri
mari, ca Italia sau Spania. Într-uun sem nal cã pe termen scurt BCE, cu accesul
nelimitat la lichiditate, ar putea fi singu ra instituþie europeanã capabilã sã

stopeze presiunea asupra statelor mai
slabe, ºeful Comisiei a cerut bãncii cen trale sã-ººi îndeplineascã atribuþiileºi a
adãugat cã “Fondul European trebuie sã
devinã mai puternic ºi mai flexibil imedi at. Doar astfel va reuºi sã asigure o
intervenþie preventivã, sã susþinã recapi talizarea bãncilor ºi sã acþioneze pe
pieþele secundare pentru a contribui la
evitarea contagiunii. Odatã cu apro barea fondului, va trebui sã utilizãm cât
mai eficient resursele sale. Comisia
lucreazã la opþiuni în acest sens”, a
adãugat Barroso.
Unii lideri politici au propus ca fondul de
440 miliarde de euro sã fie folosit la
garantarea unor împrumuturi, asigurând
bani pentru lupta împotriva crizei.

Mecanismul de stabilitate ar urma sã
devinã funcþional în iulie 2013, însã þãri
precum Germania doresc sã accelereze
introducerea acestuia, posibil cu un an,
în iulie 2012.
Barroso a numit criza datoriilor, care s-aa
întins de la Grecia la Irlanda ºi
Portugalia, iar acum ameninþã Spania ºi
Italia, ºi economia globalã, o crizã de
încredere care a infectat sectorul finan ciar, economia ºi societatea. “Ne con fruntãm cu cea mai mare provocare din
istoria Uniunii”, a spus el. Pânã la
sfârºitul anului, vor fi propuse modalitãþi
de a reglementa mai strict agenþiile de
rating, iar Comisia lucreazã la taxa
asupra tranzacþiilor din sistemul finan ciar.

Pleacã Nokia, vine Bosch
Nokia va închide fabrica de la
Jucu, iar 2.200 de angajaþi îºi
vor pierde locurile de muncã.
Finlandezii îºi vor muta producþia în Asia, care le pare
mai eficientã. Nokia a început
în 2008 producþia de telefoane mobile la
Jucu,
investiþia ridicându-se la 60
de milioane de euro.Cu un an
înainte, investitorul a primit
gratuit 90 din cele 159 ha ale
Parcului Industrial Tetarom
III, iar Guvernul a finanþat
cu 12 mil. lei lucrãrile de
infrastructurã,
pentru
investiþia de la Jucu. Acum,
angajaþii au fost anuntaþi cã
fabrica va funcþiona pânã la
sfârºitul anului ºi cã salariile
vor fi plãtite pânã în martie
2012. Oamenilor li s-au
promis ºi pachete compensatorii. Implicaþiile sociale
sunt însã uriaºe. Pornind de
la aceastã situaþie, preºedintele Bãsescu a atenþionat
Guvernul cã trebuie sã
acþioneze
decis:
“ªi

potenþialii investitori pe care
îi avem, care acum par a fi

realitãþi, fie cã ne referim la
cei care vor sã facã prospecþi-

uni în Marea Neagrã, sau pe
teritoriul României, legate de
gaze, de þiþei, cei care vor sã
exploateze aur, argint sau
cupru, dacã-i vom mai þine
mult cu birocraþia noastrã ºi
cu lipsa de curaj în a ne
asuma decizii importante, o
sã-i pierdem. E riscul pe care
Guvernul,
dacã
nu
acþioneazã, ºi-l asumã deliberat ºi va rãspunda nu pentru ce a fãcut, ci pentru ce nu
a fãcut, dacã nu va acþiona
rapid”, a avertizat Bãsescu.
O veste bunã vine însã de la
preºedintele C.J Cluj, Alin
Tiºe, care a anunþat, cã
autoritãþile locale sunt în discuþii cu concernul Bosch pentru o investiþie în judeþ, chiar
într-unul din parcurile
Tetarom. ªi consilierul economic
al
premierului,
Andreea
Paul-Vass,
a
dezvãlui cã Executivul este în
fazã avansatã de negocieri cu
zece companii pentru a
atrage investiþii.(D.I)
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