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FMI: Europa ar trebui sã
restructureze datoria
Greciei

Þãrile europene ar trebui sã ia în
considerare restructurarea datoriei
Greciei (obligaþiunile pe care le de-
þin), dacã povara financiarã a Atenei
se dovedeºte a fi nesustenabilã, con-
form afirmaþiilor lui Menno Snel, di-
rector executiv al FMI, citat de pu-
blicaþia Het Financieele Dagblad.

“O contribuþie de la guverne va fi
cu siguranþã un subiect de discuþie”,
a afirmat Menno Snel.

Austeritatea din Marea
Britanie ar putea dura
pânã în 2018

Ministrul britranic de Finanþe,
George Osborne, a semnalat, ieri, cã
austeritatea din þarã ar putea continua
pânã în 2018, în vederea acoperirii de-
ficitului important din finanþele publi-
ce. Oficialul de la Londra a prezentat
planurile pentru o nouã rundã de redu-
ceri de cheltuieli în sumã de 10 miliar-
de lire sterline înperioada2015-2016.

“Cea mai mare parte a economii-
lor trebuie sã provinã din reducerea
cheltuielilor publice, nu din creºte-
rea impozitelor”, a spus Osborne.

Suedia coboarã tonul în
privinþa uniunii bancare
europene

Suedia are, acum, un ton din care
reiese mai multã susþinere pentru
noua uniune bancarã a UE, însã mi-
nistrul de Finanþe de la Stockholm,
Anders Borg, a declarat cã þara sa
este unul dintre puþinele state care
prevede obstacole semnificative în
realizarea acordului în acest sens.
Borg a afirmat cã statul nordic poartã
discuþii cu alþi membri UE în privin-
þa stabilirii unui regulament unic în
materie. (V.R.)

“Nord Stream” funcþioneazã
la capacitate maximã
l Dezvoltatorii proiectului intenþioneazã sã extindã conducta de gaze cu alte douã ramificaþii

C
onducta de gaze “Nord
Stream” funcþioneazã, de
ieri, la capacitate maxi-
mã, dupã cum a anunþat

preºedintele Rusiei Vladimir Putin.
În cuvântul sãu adresat celor

prezenþi la festivitatea de punere în
funcþiune a noii porþiuni de conduc-
tã, ºeful statului rus a declarat, citat
de “Vocea Rusiei”: “Astãzi, pentru
noi, are loc un eveniment de mare
importanþã. S-a încheiat construirea

celei de-a doua ramificaþii, iar
conducta «Nord Stream» începe sã
funcþioneze la capacitate maximã.
Consumatorii europeni vor putea sã
primeascã anual pânã la 55 miliarde
metri cubi de gaze ruseºti”.

“Nord Stream” trece prin apele te-
ritoriale a cinci state baltice, repre-
zentând o investiþie de 6,4 miliarde
euro, bani atraºi prin cele mai mari
bãnci din lume.

Experþii spun cã proiectul este

unul dintre cele mai de succes din
Europa ºi cã trebuie continuatã con-
strucþia lui.

Potrivit preºedintelui Putin, la re-
alizarea proiectului au contribuit
companii ruseºti, italiene, germane
ºi japoneze.

“S-au rezolvat sarcini tehnologice
unice. În mai puþin de doi ani ºi ju-
mãtate, pe fundul Mãrii Baltice s-au
construit douã mii ºi jumãtate de ki-
lometri de conducte. Lucrãrile s-au

fãcut în condiþii dificile, în largul
mãrii, la mari adâncimi. S-au aplicat
metode inovatoare”, a mai spus ºeful
Rusiei, adãugând cã, în studiile ºtiin-
þifice ecologice, au fost investite pes-
te 100 de milioane de euro.

“Nord Stream” poate funcþiona
complet în regim automat, sub con-
trolul permanent al centrului de co-
ordonare, fãrã staþii de comprimare
intermediare, ceea ce va permite re-
ducerea cheltuielilor de exploatare ºi
scãderea emisiilor de dioxid de car-
bon.

Noua conductã este capabilã sã
satisfacã necesitatea Europei, în
creºtere, de resurse energetice, potri-
vit lui Vladimir Putin.

“Gazul se va livra direct, pe cel
mai scurt traseu, care leagã cele
mai mari zãcãminte gazeifere
ruseºti de pieþele din Europa, fãrã
riscuri de tranzit - în mod stabil ºi
fãrã întreruperi. Garantãm acest lu-
cru”, a mai precizat preºedintele
Rusiei, arãtându-ºi speranþa cã ºi
Uniunea Europeanã va contribui la
folosirea eficientã a potenþialului
“Nord Stream”.

EMILIA OLESCU
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Nabucco s-ar putea
aproviziona ºi din þãrile
de tranzit

Conducta Nabucco ar urma
sã se aprovizioneze ºi cu
gaze naturale din þãrile pe

care le tranziteazã, în cazul în care
acestea vor oferi astfel de surse, a
declarat Reinhard Mitschek, Direc-
torul Executiv al “Nabucco Gas Pi-
peline International GmbH”. “Na-
bucco nu este doar un coridor de
tranzit, ci o piaþã uriaºã care oferã
numeroase posibilitãþi de afaceri
celor implicaþi, iar dacã, în þãrile
care vor fi tranzitate, vor fi disponi-
bile surse locale de gaze naturale,
acestea vor putea aproviziona con-
ducta”, a precizat domnia sa.

Comitetul Politic Nabucco, ce
include reprezentanþii guverna-
mentali Nabucco din þãrile de tran-
zit, a confirmat, ieri, sprijinul poli-
tic pentru Proiectul Conductei de
Gaze Nabucco ºi pentru Acordul
Interguvernamental existent, asi-
gurând astfel încrederea investito-
rilor ºi producãtorilor.

Comitetul a fost gãzduit de cãtre
Ministerul Energiei din Austria ºi a
beneficiat de participarea Comisa-
rului European pentru Energie,
Günther Oettinger, a Primului Mi-
nistru al Bulgariei, Boyko Borisov
ºi a miniºtrilor responsabili de por-
tofoliile energiei din Bulgaria,
Ungaria, Turcia ºi þara noastrã, pre-
cum ºi a acþionarilor Nabucco.
Acesta a confirmat cã actualul ca-

dru legal ºi de reglementare pentru
proiectul Nabucco este aplicabil
conform Acordului InterGuverna-
mental (InterGovernmental Agre-
ement - IGA), Acordului de Sprijin
al Proiectului (Project Support
Agreement - PSA) care sunt în vi-
goare, precum ºi pentru proiectul
cu punct de plecare la graniþa bul-
garã. La întâlnire a participat ºi Mi-
nistrul Industriei ºi Energiei din
Republica Azerbaidjan, Natig Ali-
yev, care a fãcut o prezentare a evo-
luþiei proiectului din perspectiva
producãtorului.

Reinhard Mitschek a declarat:
“Comitetul Politic reconfirmã spriji-
nul politic, legal ºi de reglementare
de care se bucurã Nabucco. Acest
angajament este un factor crucial
care face ca Nabucco sã fie cel mai
avansat proiect de conductã din Co-
ridorul Sudic, foarte atractiv pentru
participanþii la piaþã din toatã Europa
ºi din Turcia, pentru furnizorii de
gaze, pentru investitori ºi sponsori.
Reducem riscurile ºi maximizãm o
solidã protecþie juridicã. Salutãm
acest mesaj de sprijin ºi aºteptãm cu
nerãbdare sã lucrãm împreunã cu sta-
tele implicate pentru a asigura liberta-
teadealegereºi securitateaenergeticã
pentru consumatorii europeni”.

ALEXANDRU SÂRBU
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Avocatul Poporului, sesizat
pentru nereguli în legãturã
cu noii membri ai CNVM

Av o c a t u l
Poporu-
lui a pri-

mit douã sesizãri
c a r e s e mn a l a u
“pretinse nereguli
în legãturã cu nu-
mirea unor mem-
bri ai Comisiei
Naþionale a Valo-
rilor Mobiliare”,
potrivit doamnei
Andreea Bãicoia-
nu, Consilier ªef
birou contencios constituþional, juri-
dic, resurse umane, protocol Institu-
þia Avocatul Poporului.

Domnia sa ne-a declarat cã sesizã-
rile au fost primite de la Adrian ªte-
fan Dieterle ºi de la fostul deputat
Sorin Pantiº.

“Cele douã sesizãri au fost trans-
mise pentru analizã ºi competentã
soluþionare, preºedinþilor celor douã
Camere ale Parlamentului, conform
prevederilor art. 6 ind.1 din Ordo-
nanþa nr. 27/2002 privind reglemen-

tarea activitãþii de
soluþionare a peti-
þiilor, aprobatã cu
modificãri prin Le-
gea nr. 233/2002”,
ne-a mai precizat
doamna Andreea
Bãicoianu.

La Parlament, în
ºedinþa din 4 sep-
tembrie a Biroului
permanent al Ca-
merei Deputaþilor,
s-a decis ca scri-

soarea din partea domnului Valer
Dorneanu, Avocatul Poporului, prin
care erau transmise, spre analizã ºi
decizie, petiþiile depuse de domnii
Sorin Pantiº ºi Adrian ªtefan Dieter-
le, sã fie transmisã Comisiei pentru
buget, finanþe ºi bãnci ºi Comisiei
economice, reformã ºi privatizare
pentru formularea unui punct de ve-
dere comun.

ADINA ARDELEANU
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Iluzia redresãrii prin crearea banilor
din nimic se apropie de sfârºit

Andrew Haldane, directorul
executiv al diviziei Stabi-
litate Financiarã din Ban-

ca Angliei, scria recent cã “econo-
miºtii sunt printre cei vinovaþi

pentru actuala
crizã financia-
rã” , deoarece
“au cedat în faþa
unui virus al or-
birii indus de te-
orie”.

În opinia lui
Haldane, apariþia
ºi dezvoltarea

modelelor de tip echilibru general
dinamic stohastic (n.a. DSGE –
Dynamic Stochastic General Equili-
brium) a reprezentat un factor im-
portant al acestei “orbiri”, în condi-
þiile în care au fost construite fãrã a
se þine seama de sectorul financiar,
adicã de preþurile activelor financia-
re, bani ºi credit.

Într-un exemplu de utilizare a
modelelor DSGE pentru analiza po-

liticilor monetare (n.a. “Policy
Analysis Using DSGE Models: An
Introduction”, FRBNY Economic
Policy Review, October 2010), eco-
nomiºtii de la Federal Reserve Bank
of New York includ patru clase de

agenþi economici în reprezentarea
economiei: gospodãrii, firme pro-
ducãtoare, firme intermediare ºi o
autoritate monetarã. Modelul
DSGE al zonei euro este construit
pornind de la trei clase de agenþi

economice: gospodãrii, firme ºi
banca centralã.

Dupã cum se observã, sectorul fi-
nanciar nu este inclus în aceste “eco-
nomii”, iar autorii ajung la concluzia
cã “cea mai eficientã abordare pen-

tru controlul in-
flaþiei este prin
intermediul ad-
m i n i s t r ã r i i
a º t e p t ã r i l o r
agenþilor eco-
nomici”. Adicã
este suficient sã
credem cã pre-
þurile nu vor
creºte ºi, prin
puterea credin-
þei, va apãrea ºi
miracolul stabi-

litãþii preþurilor.
Doi economiºti de la Fondul Mo-

netar Internaþional au încercat, de
curând, sã corecteze aceastã defi-
cienþã.

(continuare în pagina 13)

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”

CÃLIN
RECHEA

“Controlul creºterii creditului va
deveni mult mai simplu ºi direct,
deoarece bãncile nu vor mai putea
sã-ºi genereze propria finanþare,
depozitele, prin creditare, un
privilegiu extraordinar, nemaiîntâlnit
în alte sectoare ale economiei”.

Jaromir Benes ºi Michael Kumhof,
economiºti la Fondul Monetar Internaþional

Angajaþii TVR
au protestat în faþa
instituþiei

Selecþia celor aproape 900 de an-
gajaþi din TVR ce urmeazã sã
fie disponibilizaþi, proces care a

început ieri, a scos peste cinci sute de
salariaþi în faþa instituþiei. Aceºtia au
protestat împotriva modului în care
se desfãºoarã întreaga procedurã.

Angajaþii acuzã conducerea televi-
ziunii cã înscrierea în procesul de se-
lecþie este condiþionatã de renunþarea
“voluntarã” la locul de muncã. Re-
fuzul înscrierii în acest proces echiva-
leazã automat cu disponibilizarea.

Protestatarii au scandat, printre alte-
le, “JosSãftoiu”ºi “Nucedãmnimic”.

EMILIA OLESCU
Citiþi detalii în pagina 3.

Euro, tras în jos de aºteptãrile
de la reuniunea Eurogrup

Moneda unicã europeanã a
început pe curs descen-
dent sãptãmâna curentã,

pierzând teren faþã de dolar pe pieþe-
le internaþionale, în condiþiile în
care investitorii aºteptau reuniunea
miniºtrilor de finanþe din zona euro,
programatã pen-
tru ieri seara, la
L u x e m b u r g .
Întrunirea oficialilor a venit într-un
moment în care pe piaþã sunt specu-
laþii potrivit cãrora Spania face efor-
turi ca sã evite un pachet de salvare.

Investitorii nu anticipau vreun re-
zultat în privinþa crizei, de la reu-
niunea de ieri. Însã, la finele sãp-
tãmânii trecute, comisarul european

pe probleme economice ºi moneta-
re, Olli Rehn, afirma cã miniºtrii de
finanþe vor face “o declaraþie poziti-
vã” cu privire la progresele Greciei
în realizarea þintelor de austeritate,
necesare autorizãrii tranºei de
împrumut.

Euro a scãzut
cu 0,6% la ora
10.31, pe piaþa

din New York, ajungând la 1,2961
dolari. Declinul de ieri a venit dupã
un avans de 1,4% în intervalul 1-5
octombrie, când moneda unicã a tre-
cut de pragul de 1,30 dolari.

ALINA VASIESCU
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PAIE PE FOC LA SIF MUNTENIA

Gabriel Filimon intrã
în Consiliul SAI Muntenia

Gabriel Filimon, inamicul
public numãrul unu al gru-
pului de acþionari “revolu-

þionari” care a schimbat, în iulie, re-
prezentanþii acþionarilor la SIF4
Muntenia, a intrat în Consiliul de
Administraþie al SAI Muntenia
Invest, administratorul SIF4, în
urma Adunãrii Generale din 5 oc-
tombrie.

Pânã acum, Gabriel Filimon deþi-
nea numai funcþia de director execu-
tiv în cadrul SAI.

ADINA ARDELEANU
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