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Japonia ºi Marea
Britanie: FMI nu se
poate substitui
eforturilor europenilor
Miniºtrii de finanþe din Marea
Britanie ºi Japonia, George Osbourne, respectiv Jun Azumi, cer zonei
euro sã-ºi consolideze prin forþe proprii resursele financiare destinate
combaterii crizei datoriilor, considerând cã Fondul Monetar Internaþional (FMI) nu se poate substitui
eforturilor europenilor, potrivit unui
articol semnat de cei doi oficiali în
ediþia de ieri a cotidianului Financial
Times.
Miniºtrii afirmã cã “resursele FMI
nu pot fi un substitut pentru eforturile suplimentare ale zonei euro, menite sã susþinã moneda unicã”, iar
“zona euro trebuie sã-ºi suplimenteze resursele financiare pentru ca pieþele sã fie sigure cã aceasta va avea
capacitatea sã reacþioneze în orice situaþie”.

Parlamentul grec vrea
anchetã pentru deficitul
bugetar din 2009
Parlamentul de la Atena a votat,
ieri, pentru lansarea unei anchete
care sã stabileascã dacã datele privind deficitul bugetar din 2009 au
fost crescute artificial de cãtre precedentul guvern socialist. Propunerea
de investigare vine dupã ce doi foºti
oficiali ai Biroului de Statisticã din
Grecia (ELSTAT) au declarat cã cifrele privind deficitul pe 2009 au fost
“umflate” la 15,4% din PIB.

Comisia Europeanã
cere consolidarea ESM
Comisia Europeanã a lansat, ieri,
un nou apel cãtre þãrile din zona euro
pentru consolidarea Mecanismului
European de Stabilitate (ESM),
chiar dacã Germania refuzã sã-ºi dea
acordul pentru creºterea capacitãþii
acestui fond permanent de salvare.
Olli Rehn, comisarul european
pentru afaceri economice ºi monetare, a declarat: “Trebuie sã consolidãm plasa de siguranþã financiarã a
zonei euro pentru ca sã putem depãºi
criza datoriilor ºi sã reluãm creºterea. Pentru noi, întãrirea acestei plase de siguranþã face parte dintr-un
ansamblu alãturi de pactul bugetar,
care va garanta o disciplinã sporitã în
Europa”.

Irlanda vinde active de
stat de 3 miliarde euro
Autoritãþile de la Dublin au decis
sã vândã active de stat de pânã la 3
miliarde euro, dupã ce au ajuns la o
înþelegere cu creditorii internaþionali,
care perimte utilizarea unei treimi
din sumele astfel obþinute în crearea
de locuri de muncã.

BM: China s-ar putea
confrunta cu o crizã
economicã
China ar putea sã se confrunte cu o
crizã economicã, dacã nu va implementa reforme majore în urmãtorii
20 de ani, potrivit unui raport elaborat de Banca Mondialã ºi companii
de cercetare din þara asiaticã.
În raportul intitulat “China
2030”, autorii aratã cã oficialii de la
Beijing trebuie sã reducã rolul companiilor de stat în economie, sã promoveze competiþia ºi antreprenoriatul ºi sã reformeze finanþele guvernelor locale. (V.R)
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Mugur Isãrescu
revient
a son premier
amour - BVB

P

uþini au sesizat cã atitudinea
Guvernatorului Mugur Isãrescu faþã de Bursa de Valori Bucureºti a înregistrat
fluctuaþii majore, în cei douãzeci ºi
unu de ani, de când Petre Roman, ca
premier, a emis Hotãrârea de Guvern
(în martie, 1991) de înfiinþare a bursei, în România.
Dupã înlãtu“Invit, din nou,
rarea lui Petre
Bursa de Valori
sã revinã în veRoman de cãtre
chiul sediu, vizaIon Iliescu, Guvi de sediul Bãnvernatorul a fost
cii Naþionale, în
Palatul Vechi al
singurul înfãptuBãncii Naþionale,
itor al celor prepentru a reface
vãzute în Hotãrâacel city vechi firea proscrisului
nanciar al Bucureºtilor”, a spus
(într-un program
Mugur Isãrescu.
convenit cu Banca Mondialã): a
iniþiat un grup care sã schiþeze proiectul unei legi a bursei, a reunit un
colectiv pe care l-a pregãtit pentru
activitatea pe piaþa de capital (în vreme ce autoritãþi ºi politicieni aveau
cu totul alte probleme, de exemplu,
sã nu ne vindem þara), pentru ca, în
1993, sã-i acorde viitoarei Burse de
Valori Bucureºti o finanþare rambursabilã de 3 miliarde de lei (care a ºi
fost rambursatã, la timp), iar
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LA CIRCA O LUNÃ
DE LA ULTIMELE
SCUMPIRI

Noi majorãri
pe piaþa
carburanþilor

P

începând din 1994, sã-i punã la dispoziþie spaþiul de funcþionare de la
parterul Bãncii Naþionale (unde
BVB a stat în gazdã nouã ani).
Primul Comisar general al Bursei
de Valori Bucureºti, Costin Donoaica, (funcþia a fost desfiinþatã în 2004,
când a plecat Ionel Oprea) fusese
ºeful colectivului specializat la
Poate cândva voi scoate ºi eu vinãria mea la bursã,
BNR, pentru activitatea de bursã,
poate voi contribui ºi eu la dezvoltarea bursei ºi voi
colectiv “exportat” la BVB la mogãsi ºi eu un partener pentru finanþare”, a declarat
mentul constituirii sale.
guvernatorul BNR.
Cum mânzul loveºte cu copita în
iapa din care suge, inaugurarea BurIsãrescu a luat partea sistemului re Farmache.
sei, în 1995 (23 iunie – o inaugurare
Zvonuri greu de verificat (m-am
formalã, tranzacþii au început abia la bancar, rezistând doisprezece ani,
20 noiembrie), a marcat începutul pânã spre sfârºitul anului 2008 (ºi strãduit mereu, de ºapte ani încoace,
unei oarecari rivalitãþi între piaþa dupã ce au fost listate la BVB, s-a sã le verific ºi nu am reuºit nici sã le
confirm, nici sã le infirm) afirmã cã
Bursei ºi piaþa bancarã, în subiectul vãzut ce mare brânzã…)
Dar, se pare cã altele au fost moti- Guvernatorul ar fi ajutat BVB, în
titlurilor de stat, pe care brokerii
le-au reclamat ca fiindu-le “marfã vele pentru care Guvernatorul nu s-a 2001, în ocazia scandalului Bãncii
specificã pieþei de capital” (pe atunci, mai simþit apropiat de Bursa de Valori Române de Scont, la prãbuºirea cãBucureºti, deºi îi reia Bursa ar fi fost în pericol sã-ºi
adevãrata afacere o
reprezentau titlurile “Este nevoie de îndrãznealã pen- este pãrinte; este piardã ceva bãnuþi ºi cã Isãrescu i-ar
de stat, în raport cu tru a dezvolta piaþa de capital ºi probabil cã va fi fost fi condiþionat ajutorul Bursei, de pleantreprenorii români trebuie sã
care tranzacþiile de aibã curaj sã accepte parteneri”, a dezamãgit de calita- carea lui Farmache.
tea “omologului”
acþiuni nu s-ar fi de- mai spus Guvernatorul.
MAKE
sãu din piaþa de capiosebit de tranzacþiile
tal
(fostul
preºedinte
CNVM
ªtefan
(continuare
în
pagina
11)
cu beþe de chibrit; dar, desigur, de
atunci, brokerii n-au mai învãþat al- Boboc era praf ºi pulbere ºi a mai
Citiþi detaliat declaraþiile guvernatorului
tceva, decât sã se plângã cã n-ar avea ajuns ºi la pârnaie); dar gurile rele
BNR, Mugur Isãrescu, în pagina 11.
ºoptesc cã, de fapt, nu îl agrea pe Stemarfã).

reþul carburanþilor creºte din
nou, în aceste zile, la doar
cinci sãptãmâni de la ultimele
scumpiri care au avut loc la benzinã
ºi motorinã.
Prima companie care a anunþat,
ieri, noi creºteri de tarif la carburanþi
a fost “Petrom”, care a majorat preþul de referinþã al benzinelor comercializate în staþii proprii cu 12
bani/litru ºi pe cel al motorinelor cu
nouã bani/litru. Potrivit anunþului
“Petrom”, aceste mãriri au loc ca urmare a evoluþiei cotaþiilor internaþionale la produsele petroliere.
Compania menþioneazã cã este
consecventã în aplicarea unei politici de preþuri care se bazeazã pe cotaþiile internaþionale ale benzinei ºi
motorinei. În plus, spun reprezentanþii “Petrom”, preþurile sunt influenþate de politica fiscalã ºi de competiþia de pe piaþa localã: ”De la
începutul acestui an pânã în prezent, pe fondul creºterii accentuate
a cotaþiilor la þiþei, cotaþiile Platts
exprimate în lei au crescut cu 10%
la motorinã ºi cu 17% la benzinã. În
acelaºi interval, preþurile «Petrom»
la benzinã ºi motorinã au crescut cu
5%, deci a fost preluatã numai o
parte din creºterea cotaþiilor internaþionale”.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 6)

Strãinii cu depozite în Elveþia Dinel Staicu a scãpat
Evoluþia crizei ar putea fi obligaþi sã raporteze deocamdatã de 7 ani de puºcãrie
datoriilor va
banii la Fisc
frâna economia
l O propunere a guvernului de la Berna prevede ca
COMISIA EUROPEANÃ:

româneascã

l Liviu Voinea: Vom avea
o stagnare a economiei
sau chiar o recesiune
Comisia Europeanã (CE) a revizuit în scãdere prognoza de creºtere
economicã din acest an, pentru þara
noastrã, de la 2,1%, la 1,6%, mai ales
ca urmare a efectului negativ al incertitudinilor de pe pieþele financiare
ºi a evoluþiilor privind datoriile suverane din zona euro, potrivit unui
raport al CE.
“Cererea internã va rãmâne principalul stimulent al creºterii în acest an.
Consumul guvernamental nu este de
aºteptat sã contribuie mult la creºtere
în 2012, în condiþiile în care el este
supus constrângerilor implicate de
consolidarea fiscalã continuã”.
ELENA VOINEA
(continuare în pagina 15)

aceºti deþinãtori de conturi bancare sã fie obligaþi sã
plãteascã impozite pe sumele respective în þãrile de
provenienþã

Autoritãþile din Berna ar putea in- vinge, atunci instituþia financiarã va
troduce obligativitatea ca strãinii respinge constituirea depozitului.
În cazul în care declaraþia depocare îºi depoziteazã banii în bãncile
elveþiene sã prezinte dovada cã au nentului se dovedeºte mincinoasã,
plãtit în þara lor impozite pentru su- autoritãþile elveþiene ar putea acþiona
mele respective. Propunerea în acest în instanþã cetãþeanul strãin. Totuºi,
sens a guvernului de la Berna urmã- acesta este unul dintre aspectele jurireºte sã punã capãt depozitãrii “bani- dice care nu au fost clarificate încã în
propunerea gulor murdari” în
bãncile elveþiene. INTERNATIONAL vernului.
Ministrul elveConform propunerii, un cetãþean strãin care þian al Finanþelor, Eveline Widdoreºte sã depoziteze o sumã impor- mer-Schlumpf, a declarat: “Putem, pe
tantã într-o bancã elveþianã va trebui de o parte, sã pãstrãm interesul cliensã semneze o declaraþie prin care sã þilor de a-ºi asigura intimitatea, iar pe
facã dovada cã a plãtit în þara sa impo- de altã parte, sã ne aliniem normelor
zite pentru aceºti bani. Dacã banca va legitime privind taxarea cetãþenilor”.
avea îndoieli cu privire la veridicitaV. RIBANA
tea declaraþiei, va cere date suplimentare, iar dacã deponentul nu o va con(continuare în pagina 6)
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urtea de Apel Bucureºti a
anulat condamnarea la ºapte
ani de închisoare primitã de
Dinel Nuþu, fost Staicu, în dosarul
fraudãrii Bãncii Internaþionale a Religiilor (BIR). Fostul patron al echipei de fotbal Universitatea Craiova
a fost judecat pentru complicitate la
abuz în serviciu.
Instanþa Curþii de Apel
Bucureºti a judecat contestaþia în anulare a lui
Dinel Nuþu fãcutã împotriva deciziei de condamnare la ºapte ani de închisoare cu executare în dosarul fraudãrii Bãncii
Internaþionale a Religiilor. Astfel,
completul de judecatã de la Curtea de
Apel Bucureºti aratã cã în cazul lui
Dinel Nuþu existã autoritate de lucru
judecat, în sensul cã o altã instanþã s-a
pronunþat pe acuzaþiile faptice aduse
omului de afaceri. Decizia Curþii de
Apel Bucureºti este definitivã, astfel
cã mandatul de executare a pedepsei
emis pe numele lui Dinel Nuþu în dosarul BIR a fost anulat.

Prin decizia luatã în aceastã sãptãmânã, instanþa a constatat cã, într-o
altã cauzã, Curtea de Apel Craiova a
stabilit cã Dinel Staicu nu se face vinovat de acuzaþiile pentru care a fost
judecat ºi condamnat în dosarul BIR.
Oficiali ai Curþii de Apel Bucureºti
au explicat cã la Craiova, în recurs,
s-a judecat o plângere fãcutã de un petent nemulþumit de o decizie a procurorilor craioveni care
îl scoteau de sub urmãrire penalã pe Dinel Staicu. La acel moment, instanþa craioveanã a respins plângerea acelei
persoane, constatând astfel, definitiv, cã Dinel Staicu nu este vinovat
de faptele pentru care a fost judecat
în dosarul BIR. Astfel a apãrut autoritatea de lucru judecat, în sensul cã o
altã instanþã s-a pronunþat deja cu privire la aspectele faptice ce compuneau acuzaþia pentru care a fost judecat
Staicu în dosarul BIR. (O.D.)
(continuare în pagina 3)

