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11 state din zona euro
susþin taxa pe
tranzacþiile financiare

Un numãr de 11 state din zona
euro sunt gata sã introducã taxa pe
tranzacþiile financiare, cifra fiind
mai mare decât necesarul (9) pentru
lansarea legalã a acestei iniþiative.

Comisia Europeanã a primit scri-
sori de susþinere din partea a ºapte
þãri: Germania, Franþa, Belgia, Por-
tugalia, Slovenia, Austria ºi Grecia,
iar comisarul pentru Fiscalitate,
Algirdas Semeta, a anunþat cã alte
patru state ºi-au exprimat intenþia de
a introduce taxa, respectiv Italia,
Spania, Slovacia ºi Estonia.

Mario Draghi:
“BCE nu va tipãri bani
pentru rezolvarea crizei
datoriilor”

Preºedintele Bãncii Centrale Euro-
pene, Mario Draghi, a afirmat, ieri, cã
BCE nu va tipãri bani pentru rezolva-
rea criza datoriilor din zona euro.

“BCE nu poate iniþia finanþarea
monetarã ºi nu poate înlocui ceea ce
trebuie sã facã statele membre. Este
prea uºor sã crezi cã BCE poate înlo-
cui acþiunile guvernelor sau inexis-
tenþa lor, tipãrind bani. Asta nu se va
întâmpla”, a afirmat Mario Draghi în
faþa Comisiei pentru Afaceri Econo-
mice ºi Monetare.

FMI îndeamnã Marea
Britanie sã pregãteascã
“Planul B”

Fondul Monetar Internaþional
(FMI) a fãcut încã un pas în sensul
retragerii sprijinului sãu pentru stra-
tegia economicã a Marii Britanii,
sfãtuind guvernul de la Londra sã
regândeascã planul de înãsprire a fis-
calitãþii, în cazul în care creºterea
economicã va fi dezamãgitoare în
trimestrele urmãtoare. (V.R.)
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Ponta ºi-a pierdut
optimismul cu privire la
soarta privatizãrii Oltchim

P remierul Victor Ponta nu
mai este la fel de optimist cu
privire la ºansa Oltchim de

a-ºi gãsi un mare investitor care
sã-l salveze. Înainte de privatiza-
rea eºuatã cu Dan Diaconescu, pri-
mul-ministru era optimist datoritã
numãrului mare de caiete de sarcini
cumpãrate. Dar de la intenþie pânã
la oferta fer-
mã ºi reuºitã
este cale lun-
gã (cât un foileton de-al lui Dan
Diaconescu, în direct ºi în re-
luare).

Cum Oltchim a devenit mai tare
ca Elodia, Victor Ponta a declarat,
ieri: “În acest moment, cel mai im-
portant este sã venim cu planul de
restructurare la Oltchim, apoi vor
veni ºi investitorii. Dar sã nu ne fa-
cem iluzii, nu foarte multe. Nu
este un domeniu industrial unde sã
se înghesuie foarte mulþi investi-
tori. Este un domeniu care merge
destul de prost în Europa ºi în
lume ºi nu sunt foarte mulþi inves-
titori. Singurul investitor puternic

care ºi-a manifestat interesul, dar
apoi s-a retras, a fost TISE. Eu aº
vrea sã fie investitori ºi din Ameri-
ca, din Franþa ºi din Germania,
dar nu sunt investitori puternici ºi
capabili care ºi-au manifestat in-
teresul”.

Îngrijorarea ºefului Executivului
vine ºi din faptul cã “orice leu pe

care îl trans-
mite cãtre
c o n t u r i l e

Oltchim este, din pãcate, imediat
blocat de cãtre creditori”. Astfel,
acel comitet de repornire a Oltchim
trebuie sã gãseascã soluþia juridicã
pentru ca banii de salarii sã nu mai
fie luaþi de creditori.

Autoritãþile se pregãtesc sã mear-
gã, în aceastã sãptãmânã, la Bruxel-
les pentru a discuta despre ajutorul
de stat necesar repornirii Oltchim ºi
plata salariilor restante, a mai decla-
rat, ieri, premierul Victor Ponta, dez-
minþind unele zvonuri.

ALINA TOMA VEREHA
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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”

ZECI DE MII DE MANIFESTANÞI PE STRÃZILE ATENEI

Premierul elen:
“Astãzi îi spunem
bun venit unui prieten”
l Grecii au primit-o cu furie pe Angela Merkel l Cancelarul german îndeamnã
la austeritate

Z
eci de mii de protestatari
greci s-au adunat ieri, pe
strãzile Atenei, ex-
primându-ºi furia împotri-

va cancelarului german Angela Mer-
kel, care a efectuat prima sa vizitã în
aceastã þarã, dupã izbucnirea crizei
datoriilor, în 2009.

Mii de poliþiºti au ieºit pe strãzi,
iar zonele importante din centrul
Atenei au fost închise pentru asigu-
rarea securitãþii întâlnirilor dintre
Merkel, prim-ministrul elen Antonis
Samaras ºi preºedintele Karolos Pa-
poulias.

Oficialul de la Berlin a ajuns în ca-

pitala elenã în jurul orei 13.30, iar pe
la 14.30, Poliþia informa cã aproxi-
mativ 25.000 de protestatari erau
deja în Piaþa Syntagma, care se aflã
în afara zonei închise.

ALINA VASIESCU
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Angajaþi ai Volksbank, în urmãrire
penalã pentru abuz împotriva clienþilor
l Oficialii bãncii: “Din punctul nostru de vedere, Volksbank nu a comis nicio
ilegalitate” lMarius Coltuc, avocat: “OTP, BCR, BRD sunt alte bãnci unde
apar problemele semnalate în cazul Volksbank”

Un client al Volksbank a de-
pus plângere penalã împo-
triva unor angajaþi ai bãncii

la Parchetul de pe lângã judecãtoria
Arad, pe motiv cã nu au respectat
prevederile OUG 50/2010 privind
creditele retail.

Reprezentanþii Volksbank ne-au
declarat: “Angajaþii Volksbank în
cauzã nu au primit nicio informare
oficialã cã se aflã sub urmãrire pe-
nalã. Existã un client care a depus o

plângere penalã (în niciun caz nu
este vorba de urmãrire penalã)
împotriva unor angajaþi ai bãncii,
acuzând Volksbank cã nu a eliminat
comisionul de risc (OUG 50/2010
stabilea eliminarea lui - n.r.), ci l-a
redenumit. Din punctul nostru de
vedere, banca nu a comis nicio ile-
galitate”.

VIVIANI MIRICÃ
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Frica de “bãieþii deºtepþi”
naºte monºtri
Noua Lege a energiei impune

ca toate tranzacþiile sã se
des fãºoare pe p ie þe l e

OPCOM (administratorul bursei
noastre de electricitate). Astfel, nu
mai sunt permise contractele directe
între operatorii privaþi de pe piaþã.

Experþii de pe piaþa noastrã de ener-
gie susþin cã frica de “bãieþii deºtepþi”
a dus la aceastã extremã legislativã, în
care statul forþeazãºi firmeleprivate sã
tranzacþioneze, între ele, pe platforme-
le OPCOM, care, deocamdatã, nu ºi-a
diversificat produsele.

Operatorii privaþi au demarat un
asalt asupra autoritãþilor, care a ajuns
pânã la urechile premierului Victor
Ponta. Domnia sa ºi-a anunþat, ieri,
disponibilitatea de a amenda noua
Lege a energiei, astfel încât sã nu
mai existe acest blocaj în tranzacþiile
dintre operatorii privaþi: “Posibilita-
tea tranzacþionãrii energiei doar pe
pieþele OPCOM a fost gânditã co-
rect, pentru a nu mai da posibilitatea
existenþei contractelor directe aºa
cum au fost cele cu bãieþii deºtepþi.
Mi s-a explicat cã legea îi împiedicã
pe private sã facã tranzacþii între ei ºi

cã împiedicã investiþiile noi. Am
vrut sã fim receptivi la schimbarea
legii ºi am fost acuzat cã vreau din
nou sã avem bãieþi deºtepþi în ener-
gie. Total neadevãrat. Legea poate fi
îmbunãtãþitã ºi aºtept mediul privat
sã propunã modificãri”.

Uºor de spus, greu de fãcut, susþin
specialiºtii din energie, pentru cã nu
poþi sã exceptezi, pur ºi simplu, prin
amendarea legii, pe operatorii privaþi
de la obligativitatea tranzacþionãrii

de OPCOM. Aºa ar fi discriminaþi
operatorii de stat.

O soluþie ar fi ca tranzacþiile directe
sã fie, din nou, permise de lege, iar
operatorii de stat sã respecte un ordin
al Ministerului Economiei, care impu-
necompaniilor din subordinesãvândã
energia transparent, pe OPCOM.

Numai cã experienþa anilor trecuþi
a arãtat cã operatorii au ocolit ordi-
nul ori de câte ori au avut ocazia, la
limita vechii legi a energiei electrice.

De fapt, statul se ascunde dupã de-
get, iar soluþia la problema furnizori-
lor privaþi este simplã: producãtorii
de stat sã respecte ordinul ministeru-
lui ºi sã-ºi vândã energia pe OPCOM
(nu vor duce lipsã niciodatã de cum-
pãrãtori pentru cã statul are monopo-
lul producþiei).

De fapt, legea nu este respectatã,
iar un normativ cadru care regle-
menteazã energia a fost schingiuit
pentru a forþa autoritãþile sã facã
ceea ce trebuie ºi sã nu mai vândã
energia pe sub mânã.

ALINA TOMA VEREHA
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Eroare la bancomatele Raiffeisen Bank

Clienþii bãncilor care au efec-
tuat, vinerea trecutã, tran-
zacþii cu carduri VISA la

POS-urile ºi ATM-urile Raiffeisen
Bank, au înregistrat plãþi debitate în
mod repetat, unii dintre aceºtia
rãmânând cu conturile goale.

Contactaþi de ziarul “BURSA”,
reprezentanþii Raiffeisen Bank ne-au
declarat: “Din cauza unor probleme
tehnice ale procesatorului de carduri
al bãncii, Euronet, tranzacþiile efec-
tuate cu carduri VISA emise de alte
bãnci, la POS-urile ºi ATM-urile Rai-
ffeisen Bank în data de 5 octombrie,
au fost debitate repetat din conturile
deþinãtorilor de carduri. Euronet ºi
Raiffeisen Bank au depus toate efor-

turile pentru a corecta erorile ºi toate
tranzacþiile de reglare vor fi încheia-
te în cursul zilei de astãzi (n.r. ieri)”.

Oficialii bãncii au adãugat cã ba-
nii vor ajunge la instituþiile de credit
emitente de carduri cel târziu în cur-

sul zilei de astãzi.
Surse bancare ne-au precizat cã nu

existã nicio breºã în sistem, aºa încât
clienþii posesori de carduri nu ar tre-
bui sã îºi facã probleme.

Sistemul internaþionaldecarduri,dar
ºi cel local, au intrat în alertã, anul tre-
cut, chiar înainte de vârful sãrbãtorilor
de iarnã. Mai multe bãnci locale au de-
cis, în decembrie 2011, sã blocheze
cardurile clienþilor ºi sã le reemitã din
cauza unor suspiciuni de furt de date.

Visa ºi Mastercad au fost notifica-
te, la acea datã, privind o posibilã
scurgere de informaþii dintr-o bazã
de date din Europa.
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