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Comisia Europeanã
taie estimãrile privind
economia zonei euro

Comisia Europeanã ºi-a modifi-
cat în sens negativ, ieri, estimãrile
privind economia zonei euro, anti-
cipând înrãutãþirea situaþiei în
2013.

Pentru anul curent, Executivul
de la Bruxelles preconizeazã un
declin de 0,4% al PIB-ului regiu-
nii, faþã de -0,3%, cât era estimarea
precedentã, lansatã în luna mai.
Pentru 2013, Comisia anticipeazã
un avans economic de numai 0,1%,
faþã de 1%, cât era previziunea an-
terioarã.

Pe ansamblul Uniunii Europene,
Comisia de la Bruxelles aºteaptã o
scãdere economicã de 0,3% în acest
an, urmatã de o expansiune de 0,4%
în 2013. În mai, previziunile arãtau o
stagnare în 2012, respectiv un avans
de 1,3% anul viitor.

“Europa traverseazã o perioadã
dificilã de reechilibrare macroeco-
nomicã ce va mai dura o perioadã”, a
declarat comisarul european pentru
afaceri economice ºi monetare, Olli
Rehn.

Germania nu se va
redresa în 2013

Creºterea economicã a Germa-
niei nu se va accelera anul viitor, dat
fiind cã cererea pentru exporturile
þãrii va continua sã fie afectatã de
criza datoriilor suverane din zona
euro, conform estimãrilor consilie-
rilor guvernului de la Berlin.
Aceºtia anticipeazã cã economia
Germaniei, cea mai mare din Euro-
pa, va creºte cu 0,8% în 2013, ritm
similar cu cel din 2012.

V.R.

5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 32840

n BNR estimeazã o inflaþie anualã de 5,1%
pentru sfârºitul anului PAGINA 3

n Simone Zampa, “MOODY’S”: “Raiffeisen
Bank, mai bine pregãtitã pentru ºocuri
decât BCR ºi BRD” PAGINA 15

n ING anunþã 2.350 de
disponibilizãri

PAGINA 16

n LAPAR a pichetat, ieri,
fãrã succes, Guvernul

PAGINA 2

Realegerea lui Obama stimuleazã
plasamentele în dolari

D
olarul s-a apreciat ieri,
pe pieþele externe, faþã
de euro, investitorii în-
dreptându-se cãtre pla-

samente sigure dupã realegerea lui
Barack Obama în funcþia de
preºedinte al SUA. În opinia acesto-
ra, liderul de la Casa Albã va avea
probleme în încercarea de a convin-
ge Congresul sã ajungã la o înþelege-
re privind amortizarea “vârfului fis-
cal” aºteptat în 2013.

Obama l-a înfrânt pe contracandi-
datul sãu republican Mitt Romney în

alegerile prezidenþiale din 6 noiem-
brie. Obama a câºtigat 303 de voturi
electorale, peste cele 270 necesare
ca sã obþinã un nou mandat. Rom-
ney, care ºi-a exprimat dezacordul
faþã de politica bãncii centrale ame-
ricane (Federal Reserve) privind sti-
mulentele monetare destinate impul-
sionãrii economiei, a obþinut 206 vo-
turi electorale.

Realegerea lui Obama alimentea-
zã aºteptãrile privind continuarea re-
laxãrii politicii monetare, dupã cum
spun analiºtii.

Dolarul a urcat cu 0,5% la ora
10.29, pe piaþa din New York, la
1,2756 unitãþi/euro. Anterior, mone-
da americanã crescuse la 1,2737 uni-
tãþi/euro – cel mai ridicat curs din 7
septembrie pânã în prezent.

Indicele Dollar, care mãsoarã di-
namica dolarului faþã de ºase valute
majore, s-a apreciat cu 0,3%, la ora
10.24, ajungând la 80,84 puncte.
Anterior, acesta a atins 80,92 puncte,
cel mai ridicat nivel din 7 septembrie
pânã la momentul actual.

De menþionat cã deprecierea euro
faþã dolar a fost determinatã ºi de
faptul cã preºedintele Bãncii Centra-
le Europene, Mario Draghi, a decla-
rat cã Germania este afectatã de criza
datoriilor din zona euro.

ALINA VASIESCU

Fundaþiile pot deveni
“maºini” de spãlat bani

Numãrul tranzacþiilor suspec-
te raportate la Oficiul Naþio-
nal de Prevenire ºi Comba-

tere a Spãlãrii Banilor (ONPCSB),
începând cu anul 2008, a fost în
creºtere, aceastã tendinþã men-
þinându-se ºi în acest an, ne-a decla-
rat doamna Steluþa Claudia Oncicã,
purtãtor de cuvânt al ONPCSB.

Domnia sa a adãugat însã cã acest
trend, de creºtere a numãrului de
tranzacþii suspecte ra-
portate cãtre ONPCSB,
nu poate fi interpretat
direct ca o creºtere a operaþiunilor de
spãlare de bani.

Se pare cã una din modalitãþile
frecvente de spãlare a banilor o con-
stituie fundaþiile. Doamna Oncicã a
menþionat: “Fundaþiile pot deveni
atractive pentru infractori ºi pot fi fo-
losite de aceºtia întrucât se bucurã de
încrederea publicului larg ºi prin in-
termediul lor pot fi colectate fonduri
în numerar. În condiþiile în care pro-
venienþa fondurilor nu este strict mo-
nitorizatã, fundaþiile pot deveni vul-
nerabile în direcþia utilizãrii acestora
în activitãþi de spãlare a banilor”.

În scopul prevenirii implicãrii

fundaþiilor în activitãþi de spãlare a
banilor, ONPCSB desfãºoarã activi-
tãþi de supraveghere off-site ºi
on-site, precum ºi activitãþi de in-
struire a reprezentanþilor organizaþii-
lor nonprofit ºi neguvernamentale.

Despre cele mai frecvente modali-
tãþi de spãlare a banilor, doamna Onci-
cã ne-a spus cã folosirea numerarului
rãmâne unul din cele mai uzitate mij-
loace pentru disimularea originii ilici-

te a bunurilor/fondurilor,
caracteristicile principa-
le care fac din acest mij-

loc de platã unul atât de atractiv pen-
tru persoanele interesate de spãlarea
banilor fiind portabilitatea, valoa-
rea, fungibilitatea ºi anonimitatea.

Reprezentantul Oficiului ne-a mai
declarat: “Apetenþa ºi predispoziþia
sporitã faþã de folosirea acestei mo-
dalitãþi de platã, atât de cãtre agenþi
economici cât ºi de cãtre persoane fi-
zice, creeazã premisele unui mediu
propice pentru mascarea unor opera-
þiuni ce au ca scop spãlarea banilor în
multitudinea de tranzacþii economi-
ce cu scop economic real”. (A.S.)

(continuare în pagina 11)

ÎN PERIOADA IMEDIAT URMÃTOARE,

Petrom ºi ExxonMobil
vor investi pânã la un miliard
USD în Marea Neagrã
l Investiþiile în blocul Neptun s-ar putea ridica la mai multe miliarde de dolari lMariana
Gheorghe: “Preþurile carburanþilor din România sunt printre cele mai mici din UE”

E
valuarea rezultatelor son-
dei Domino-1 ºi noua
achiziþie seismicã progra-
matã pentru 2012 vor de-

termina paºii urmãtori ai explorãri-
lor Petrom din Marea Neagrã.

Mariana Gheorghe, directorul ge-
neral al Petrom, ne-a declarat: “Este
prea devreme în procesul de explo-
rare ºi evaluare a datelor pentru a de-
termina dacã blocul Neptun se va
dovedi viabil din punct de vedere co-
mercial. Cu toate acestea, în cazul în
care activitãþile viitoare vor confir-
ma viabilitatea tehnicã ºi comercialã
a producþiei de gaze de mare adânci-
me pe blocul Neptun, investiþiile vii-
toare în fazele de explorare ºi dez-
voltare s-ar putea ridica la mai multe
miliarde USD, cu potenþial pentru
prima producþie estimat pentru
sfârºitul acestei decade. În perioada
imediat urmãtoare, Petrom ºi
ExxonMobil vor investi în România
pânã la un miliard USD pentru acest
proiect”.

Domnia sa ne-a precizat cã, în ul-
timul trimestru al acestui an, Petrom
va continua, în Marea Neagrã, lucrã-
rile de evaluare pentru a stabili dacã
descoperirea de gaze la sonda în ape
de mare adâncime Domino-1 este
comercial viabilã. Pasul urmãtor
este începerea unei achiziþii supli-
mentare de seismicã 3D în blocul
offshore Neptun.

În ultima perioadã, Petrom a ope-
rat ieftiniri ale preþului carburanþilor.
Referitor la evoluþiile viitoare ale
acestor preþuri, doamna Gheorghe
ne-a menþionat: “Politica noastrã de
preþuri se bazeazã pe cotaþiile inter-
naþionale Platts pentru benzinã ºi
motorinã ºi þine seama de factori
cum ar fiscalitatea ºi competiþia lo-
calã”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

CORUPTIE

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”

“Vârful fiscal” presupune majorãri
de taxe ºi tãieri de cheltuieli publi-
ce în sumã de 600 de miliarde do-
lari, preconizate sã fie implemen-
tate în 2013. În opinia analiºtilor,
acest “vârf fiscal” ar putea duce
SUA, din nou, în recesiune.

Conducerea “Tarom” nu
recomandã listarea în acest an

Consiliul de Admi-
nistraþie (CA) al
“Tarom” nu reco-

mandã listarea, în acest
an, la Bursa de Valori Bu-
cureºti (BVB), a 20% din
acþiunile companiei avia-
tice, având în vedere si-
tuaþia în care se aflã, în prezent,
aceasta, ne-a declarat preºedintele
CA, Dan Pascariu.

Prioritatea noii conduceri o repre-
zintã realizarea unui plan de redresa-
re a transportatorului aerian, a subli-
niat domnia sa.

Ministrul Transporturi-
lor ºi Infrastructurii, Ovi-
diu Silaghi, declara, la
sfârºitul lunii septembrie,
cã ministerul pe care îl
conduce intenþioneazã sã
vândã 20% din acþiunile
“Tarom”, pânã la finele

anului, ºi se bazeazã pe capacitatea
managerilor privaþi, a cãror selecþie
tocmai începuse la acel moment, sã
vinã cu o strategie în acest sens.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 3)

Oferta “Transgaz” mai aºteaptã
l Ponta: “Vindem acum acþiuni
Transgaz la preþ slab sau mai bine
nu vindem” l Surse: Preºedintele ºi
premierul au convenit sã amâne
oferta secundarã “Transgaz “

Guvernul ºi Preºedinþia au o
opinie comunã privind
vânzarea de acþiuni Transgaz

(TGN), existând opþiunea de a vinde
acum la un preþ mai slab sau de a nu
vinde, pornind de la ideea cã dezvol-
tarea sectorului energetic “în câþiva
ani” va creºte valoarea participaþiilor
statului, a afirmat, ieri premierul Vic-
tor Ponta, dupã ce a avut o întâlnire
cu preºedintele Traian Bãsescu.

Surse participante la discuþie au
declarat anterior cã cei doi oficiali au
convenit sã amâne privatizarea CFR
Marfã ºi oferta secundarã Transgaz,
apreciind cã momentul actual nu este
prielnic pentru astfel de operaþiuni,
ºi sã aºtepte numirea managerilor
privaþi care sã creascã valoarea celor
douã companii. (A.A.)

(continuare în pagina 13)

Citiþi în pagina 13 articolul “Profit net în
uºoarã scãdere pentru Petrom”.

MUGUR ISÃRESCU:

“Dacã nu atragem fonduri europene, sã nu mai vorbim
despre creºtere economicã”

Î
n cazul în care þara noastrã nu
reuºeºte sã creascã, în mod con-
siderabil, fonduri europene,

atunci nu ar trebui sã mai vorbim
despre creºtere economicã, a decla-
rat guvernatorul Bãncii Naþionale a
României (BNR), Mugur Isãrescu.
Domnia sa a subliniat: “Creºterea eco-
nomicã a României depinde foarte
mult de absorbþia fondurilor econo-
mice. Acest lucru va avea un impact
în cursul de schimb, dar ºi în ram-
bursarea fãrã probleme a împrumu-
turilor. Dacã nu absorbim fonduri
europene, sã nu mai vorbim de
creºtere economicã. Golul de finan-

þare externã l-am acoperit din fon-
duri bugetare”.

Mugur Isãrescu considerã îngrijo-
rãtor faptul cã programele de absorb-
þie a fondurilor europene “trec din
vorbã în vorbã”, din acuzaþie în acu-
zaþie. “Fondurile europene constitu-
ie coloana vertebralã a creºterii eco-
nomice a României”, a afirmat gu-
vernatorul BNR.

Þara noastrã nu se poate dezvolta
în absenþa investiþiilor, iar economi-
sirea internã, care este în creºtere, in-
fluenþeazã, pe termen scurt, în mod
negativ consumul, a explicat Mugur
Isãrescu. “Þara nu are cum sã se dez-

volte fãrã investiþii. A miza pe acu-
mulãri interne prin dobânzi mai înal-
te nu este o opþiune pe care sã o dãm
la o parte. Suntem deja în grupa þãri-
lor care fac economisiri. Pe mãsurã
ce cresc economisirile, scade ºi con-
sumul. Nu poþi economisi, în acelaºi
timp sã avem ºi consum. Scãderea
consumului acþioneazã în sensul
unei creºteri mai reduse din punct de
vedere economic. Lucrul care ne lip-
seºte este economisirea externã: in-
vestiþii, miliardele de euro din
fonduri europene”, a afirmat
domnia sa.

BNR nu este optimistã în privinþa

creºterii economice aferentã anului
viitor, a declarat ºeful Bãncii Centra-
le, care a continuat: “Nu poþi, în ace-
laºi timp, ºi ca persoanã fizicã, ºi ca
corporaþie, ºi ca guvern sã ºi econo-
miseºti ºi sã consumi mai mult. Cel
puþin într-o primã perioadã scãderea
consumului acþioneazã în sensul
unei creºteri mai reduse. Consumul
se diminueazã ºi ai creºtere econo-
micã mai micã. În consecinþã, lucrul
care ne lipseºte este economisirea
externã”.

ALEXANDRU SÂRBU
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