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ÎN CAZUL ADÂNCIRII CRIZEI DIN ZONA EURO

Kudrin, Rusia:
“Menþinerea Greciei în
zona euro e imposibilã”
Menþinerea Greciei în zona euro
este un lucru “deja imposibil”, iar
probabilitatea ca Italia ºi Spania sã
fie urmãtoarele þãri în aceastã situaþie este “foarte ridicatã”, potrivit fostului ministru de finanþe al Rusiei,
Alexei Kudrin.
“Totul ar trebui fãcut pentru evitarea acestui lucru, dar eu nu simt cã
procesul este sub control”, a declarat
domnia sa într-un interviu acordat
Wall Street Journal.
Alexei Kudrin a menþionat: “Democraþiile nu supravieþuiesc întotdeauna atunci când cetãþenii lor trebuie
sã facã sacrificii economice, aºa cum
se întâmplã acum în Europa”.

Datoria guvernamentalã
din zona euro:
90% din PIB
Datoria guvernamentalã din zona
euro a continuat sã creascã în trimestrul al doilea din
2012, aceasta
ajungând la niveluri extreme
în unele þãri din
regiune, conform Eurostat.
Datoria
a
ajuns la 90% din
PIB în perioada
menþionatã, de la 88,2% în primele
trei luni ale anului curent, respectiv
de la 87,1% în perioada aprilie – iunie
2011. În întreg blocul european (UE),
datoria guvernamentalã a crescut la
84,9% din PIB în trimestrul doi, de la
83,5% în primul trimestru, respectiv
de la 81,4% în anul anterior.

Draghi apãrã programul
BCE de cumpãrare a
obligaþiunilor
Preºedintele Bãncii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, a declarat ieri, în faþa parlamentarilor
germani, cã programul BCE de cumpãrare de obligaþiuni guvernamentale de pe piaþa secundarã (Outright
Monetary Transactions - OMT), nu
va genera inflaþie.
Draghi a spus: “Programul OMT
nu conduce la o finanþare deghizatã a
guvernelor. OMT nu va compromite
independenþa BCE ºi nu va crea riscuri excesive
pentru contribuabilii din zona
euro. În fine,
OMT nu va conduce la inflaþie”.
Prezentat în
luna septembrie,
programul de
cumpãrare de
obligaþiuni al BCE este conceput
pentru susþinerea þãrilor cu probleme
financiare din zona euro.

96% dintre germani
considerã cã actuala
crizã nu a fost depãºitã
O majoritate copleºitoare a germanilor (96%) sunt de pãrere cã actuala crizã din zona euro nu a fost
depãºitã, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Forsa pentru revista
Stern, citat de AFP, conform Agerpres.
Numai 3% considerã cã problemele cu care s-a confruntat zona
euro sunt în prezent rezolvate, indicã
ancheta amintitã, realizatã în 18 ºi 19
octombrie, pe un eºantion de 1.000
de persoane.
V.R.
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Dacã sunteþi abonaþi la ziarul “BURSA” ºi nu aþi
primit ziarul, vã rugãm sã ne contactaþi la nr. de telefon: 021.311.22.36/37 sau la adresa de e-mail:
abonamente@bursa.ro.

FMI: “Economia României
ar putea sã scadã cu 5%”

I

creºterea potenþialã a PIB de la 2% la
1,4% pentru acest an ºi de la 2,9% la
1,8% pentru anul urmãtor. În 2014,
creºterea potenþialã s-ar situa la
2,2%, la 2,7% în 2015, 2,9% în 2016
ºi 3,1% în 2017.
România a fãcut progrese semni-

BUNDESBANK BLOCHEAZÃ AUDITAREA
REZERVELOR DE AUR ALE GERMANIEI

Cât aur mai
au bãncile centrale?

C

l Leul riscã o depreciere de 15-20%
ntensificarea puternicã a crizei
din zona euro, cu probabilitate
medie de materializare, ar avea
un impact major asupra þãrii
noastre, fiind posibilã o scãdere economicã de 5% ºi o depreciere a leului
cu 15-20%, avertizeazã experþii Fondului Monetar Internaþional (FMI).
Luând în calcul experienþa din
2008-2010, ar fi posibilã o scãdere
economicã de 5%, în timp ce o depreciere de 15-20% a cursului de
schimb ar afecta puternic portofoliile bãncilor, potrivit raportului de
þarã realizat de boardul Fondului. În
cazul agravãrii puternice a crizei
euro, România ar putea avea nevoie
de lichiditate de urgenþã ºi ar putea
fi necesarã accesarea programului
cu FMI.
Criza a lãsat “urme adânci” în
economia româneascã, iar creºterea
potenþialã a PIB va avea nevoie de
timp pentru a-ºi reveni, potrivit FMI.
Experþii Fondului estimeazã o
creºtere potenþialã sub 2% pânã în
2014 ºi o accelerare treptatã pânã la
3,1% în 2017, nivelurile de 5-6% de
dinaintea crizei fiind dificil de atins
în absenþa unor reforme majore, care
sã aducã în piaþa muncii mai multe
persoane ºi sã atragã investiþii.
FMI a revizuit estimarea pentru

DOLAR = 3,5380 RON

ficative în stabilizarea macroeconomicã, sub cele douã acorduri
stand-by, însã recuperarea economicã rãmâne fragilã, se aratã în raport.
E.V.
(continuare în pagina 5)

riza financiarã globalã, penSupervizarea inadecvatã nu destru care nimeni nu pare sã crie nici pe departe ce a fãcut, sau
gãseascã soluþii “ortodoxe”, mai bine zis ce nu a fãcut, Bundesa mãrit semnificativ atenþia de care bank. “Lingourile de aur nu au fost
se bucurã aurul, atât pe pieþele inter- niciodatã inspectate fizic de cãtre
naþionale cât ºi la nivelul populaþiei. Bundesbank sau de cãtre auditori inCei care aleg sã-ºi plaseze o parte dependenþi pentru a verifica autentia avuþiei în aur nu mai cautã neapãrat citatea ºi greutatea lor”, se aratã în
câºtigul speculativ imediat,
raportul Curþii Federale a
ci conservarea puterii de
Auditorilor, care mai precicumpãrare ºi o ancorã în
zeazã cã “se utilizeazã doar
tsunami-ul de hârtie creat
confirmãrile scrise din parde bãncile centrale. În acestea depozitarilor”.
te condiþii, rezervele naþioBloomberg scrie cã
nale de aur reprezintã un
“Bundesbank nu este de
factor de stabilitate ºi stabiacord cu recomandãrile
CÃLIN
lizare deosebit de imporCurþii de Audit, conform
RECHEA
tant.
cãrora banca centralã treDar cât aur mai au, de
buie sã verifice depozitele
fapt, bãncile centrale? Când spunem externe de aur”, deoarece “bãncile
“aur” ne referim la stocurile fizice ºi centrale care deþin aurul Germaniei
nu la chitanþele lãsate în depozitele îl verificã anual ºi nu existã dubii prilor drept confirmare a unor tranzacþii vind integritatea, reputaþia ºi siguprin care metalul preþios a fost închi- ranþa acestor depozite externe”.
riat unor mari bãnci globale, atunci
Poate cã afirmaþiile Bundesbank
când preþul aurului era cu mult sub ar fi fost credibile, dacã nu ar exista
cel de astãzi.
multe precedente istorice privind
O dezbatere intensã a început în acordurile secrete dintre bãncile
presa germanã zilele trecute, în urma centrale (n.a. cum a fost cel dintre
publicãrii concluziilor unui raport al Federal Reserve ºi Bundesbank în
Curþii Federale a Auditorilor. În ra- prima jumãtate a anilor ’70, dupã
port se aratã cã “Banca centralã a eliminarea convertibilitãþii dolaruGermaniei nu a supervizat adecvat lui în aur).
rezervele de aur ale þãrii”, dupã cum
(continuare în pagina 11)
scrie Associated Press.

Grecia a obþinut extinderea SURSE MINISTERIALE:
OPSPI are dovezi cã Roman Copper
termenului de reducere
nu a semnat la timp contractul
a deficitului bugetar
l Atena a stabilit noi mãsuri de austeritate

G

uvernul grec a obþinut ex- miliarde euro, fãrã de care Grecia nu
tinderea cu doi ani a perioa- ºi-ar mai putea onora plãþile începând
dei în care trebuie sã-ºi re- de la jumãtatea lunii viitoare.
ducã deficitul bugetar, dupã luni de
Ieri, agenþia Reuters anunþa,
negocieri cu reprezentanþii credito- citând un document intern al Execurilor internaþionali ai þãrii. Ministrul tivului elen, cã Grecia va tãia 6,3 mielen al finanþelor, Yannis Stourna- liarde euro din cheltuielile destinate
ras, a declarat în Parlament: “Astãzi salariilor ºi pensiilor din sectorul pu(n.r. – ieri) am obþinut extinderea cu blic. Potrivit documentului, pensiile
doi ani a termenului de realizare a de peste 1.000 de euro/lunã vor fi
þintelor fiscale prevãzute în pachetul micºorate.
de salvare”.
Alte mãsuri preConform înþe- INTERNATIONAL vãzute de guvernul
legerii cu creditoelen sunt mii de
rii (UE-BCE-FMI), Atena va trebui disponibilizãri în sectorul public, în
sã atingã o þintã se deficit bugetar fiecare trimestru din 2013.
mai micã de 3% din PIB în 2016, nu
în 2014, aºa cum era prevãzut iniþial. Euro se depreciazã
Yannis Stournaras a afirmat cã guMoneda unicã europeanã s-a devernul grec va informa statele membre ale zonei euro cã este gata sã pre- preciat ieri, pe pieþele externe,
zinte în Parlament, sãptãmâna viitoa- ajungând la cel mai redus curs al ultire, cel mai recent pachet de austerita- mei sãptãmâni faþã de dolar, pe fonte, dupã ce a obþinut noi concesii de la dul informaþiilor privind declinul
creditorii externi. Oficialul de la Ate- peste aºteptãri al serviciilor ºi indusna a menþionat cã a ajuns la un acord triei prelucrãtoare din regiune, în
cu creditorii în privinþa pachetului de luna octombrie. Euro a coborât cu
austeritate de 13,5 miliarde euro în 0,2% la ora 10.34 pe piaþa din New
schimbul eliberãrii tranºei de 31,5 York, la 1,2966 dolari. (A.V.)

pentru Cupru Min

l Roman Copper ar vrea sã renunþe la procesul cu statul român, în
schimbul unor concesii

O

ficiul Participaþiilor Statului ºi Privatizãrii în Industrie (OPSPI) are dovezi clare cã Roman Copper nu a semnat
contractul pentru privatizarea Cupru
Min în termenul negociat, susþin
surse din Oficiu. Sursele noastre
afirmã cã OPSPI are ºanse mari sã
câºtige procesul intentat de Roman
Copper, care cere în instanþã daune
de 1,1 miliarde lei ºi obligarea Oficiului la semnarea contractului de

privatizare.
Se pare însã cã ºi Roman Copper
ar vrea sã-ºi retragã acþiunea de la
Tribunalul Bucureºti, dar ar vrea
niºte concesii din partea statului
român: sã le fie eliberatã garanþia depusã pentru participarea la privatizare de circa 1 milion de euro, precum
ºi garanþii pentru obþinerea unor relaþii de cooperare privilegiate cu Cupru Min.
Surse din piaþa de profil susþin cã

Roman Copper ar avea nevoie de lichiditãþi, mai ales pentru demararea
unor investiþii în Turcia.
Sursele citate susþin cã existã o
întreagã corespondenþã oficialã între
OPSPI ºi avocaþii Roman Copper, în
care a fost agreat termenul de zece
zile de negociere a contractului de
privatizare. OPSPI ar fi în posesia
unei cereri din partea companiei canadiene, care a solicitat semnarea
contractului mai devreme cu o zi.
Singura clauzã care nu a fost prinsã
în contract, dar care nu a fost respinsã de Roman Copper, este depunea
într-un cont bancar a unei garanþii
pentru investiþiile de mediu, mai
spun sursele noastre.
Primul termen de judecatã este 18
decembrie, iar OPSPI cautã o casã
de avocaturã puternicã pentru a fi reprezentat în instanþã.
ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 4)

NOI CONTROVERSE ÎN CAZUL MILLENIUM BUILDING CENTER

Justiþia hotãrãºte, astãzi, într-un nou proces
de demolare a Cathedral Plaza

T

ribunalul de la Bacãu hotãrãºte, astãzi,
într-un nou proces de demolare a imobilului “Cathedral Plaza”, construit
lângã Catedrala Sf. Iosif din Bucureºti, potrivit lui Robert Roºu, avocat asociat la “Þuca
Zbârcea & Asociaþii”, firma care-l reprezintã
în Instanþã pe dezvoltatorul proiectului - “Millenium Building Development”.
Domnia sa ne-a declarat: “Mâine (n.r. astãzi),
Tribunalul de la Bacãu trebuie sã hotãrascã
într-un proces foarte important de demolare
parþialã, iar Arhiepiscopia vrea sã-i influenþeze
pe judecãtori”.

Avocatul Roºu a fãcut aceste afirmaþii în
contextul în care reprezentanþii Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureºti (ARCB) au
anunþat, ieri, într-un comunicat, cã au fost invitaþi recent la audieri, în calitate de parte
vãtãmatã, într-un proces penal deschis
împotriva societãþii “Millenium Building
Development” ºi a reprezentantului acesteia Sasu Eremie Ovidiu Ioan, a companiei
“Bog’Art” ºi a reprezentantului sãu Greu
Sorin, precum ºi a “Willbrook Construct”
ºi a lui Moise Dragoº, în calitate de reprezentant al acesteia.

Preotul Gabriel Popa, secretar eparhial
al ARCB, ne-a spus cã decizia de începere
a urmãririi penale a fost luatã în luna aprilie a acestui an, dupã ce, iniþial, Justiþia a
dispus neînceperea urmãririi penale în
acest caz.
Domnia sa ne-a precizat cã, în ultima sãptãmânã, “poliþia a fost foarte activã”, solicitând
Arhiepiscopiei mai multe documente justificative.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 11)

