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Merkel susþine
austeritatea impusã
de Lisabona

Cancelarul german Angela Mer-
kel s-a aflat, ieri, într-o vizitã oficia-
lã în Portugalia, arãtându-ºi susþine-
rea faþã de mãsurile de austeritate
stabilite de guvernul de la Lisabona.

Merkel a apreciat “modul cura-
jos” în care Lisabona a implementat
mãsurile de reducere a deficitului
bugetar, subliniind cã nu existã ni-
ciun motiv în prezent pentru renego-
cierea programului de asistenþã
financiarã destinat Portugaliei.

OCDE: Creºterea
economicã din zona
euro va fi în
continuare slabã

Slãbirea creºterii economice a
principalelor puteri ale economiei
mondiale va continua în lunile ur-
mãtoare, mai ales în zona euro,
unde singura excepþie ar putea sã o
constituie o posibilã stabilizare a
Italiei, potrivit indicatorilor publi-
caþi ieri de Organizaþia pentru Coo-
perare ºi Dezvoltare Economicã
(OCDE), relateazã AFP, conform
Agerpres.

Aceºti indicatori aratã în conti-
nuare perspective de creºtere sla-
bã în cazul multora dintre marile
economii, dar semne de stabiliza-
re sunt consemnate în Canada,
China ºi SUA. Potrivit OCDE, în
cazul zonei euro, faþã de lunile tre-
cute, când indicatorii arãtau o
înrãutãþire a perspectivei econo-
mice, “o posibilã stabilizare pare
sã aparã în Italia”.

Pentru Japonia, Germania ºi Fran-
þa, indicatorii continuã sã semnaleze
o creºtere slabã.

V.R.
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Zona euro amânã acordul pentru
împrumutul destinat Greciei

Oficialii zonei euro au anunþat,
ieri seara, cã nu vor autoriza deo-
camdatã deblocarea tranºei de
împrumut pentru Grecia, în pofida
faptului cã þara a aprobat, în noaptea
de duminicã spre luni, bugetul de
austeritate pe 2013.

Miniºtrii de finanþe din uniunea
monetarã, reuniþi la Bruxelles, au
arãtat cã nu iau, pentru moment, o
astfel de de-
cizie întrucât
nu existã un
acord între
creditorii in-
ternaþionali
în privinþa
sustenabilitã-
þii datoriei
Greciei, astfel încât aceasta sã
ajungã la 120% din PIB în 2020.

Asta, încondiþiile încarecelemai re-
cente date ale Comisiei Europene aratã
cã datoria publicã a Atenei ar urma sã
creascã la aproape 190% din PIB pânã
în 2014, de la 176,7% anul acesta.

Oficialii europeni au subliniat cã
þara nu va intra în încetare de plãþi
din cauza întârzierii tranºei.

Liderul Eurogroup, Jean-Claude
Juncker, adeclarat cã troica credito-
rilor internaþionali (Comisia Euro-
peanã, Banca Centralã Europeanã ºi

Fondul Monetar Internaþional) a
transmis un raport pozitiv privind
Grecia, aceasta fiind o precondiþie ca
Atena sã primeascã urmãtoarea
tranºã, de 31,5 miliarde de euro, din
împrumuturile externe.

“Raportul este fundamental pozi-
tiv, pentru cã grecii chiar s-au þinut
de cuvânt”, a declarat Juncker, subli-
niind însã cã deocamdatã sunt nere-

zolvate mai
multe aspec-
te, inclusiv
e v e n t u a l a
prelungire cu
doi ani a ter-
menului în
care Grecia
trebuie sã-ºi

reducã deficitul bugetar. Juncker a
arãtat cã trebuie consultate
parlamentele naþionale ale statelor
din zona euro.

Ministrul elen de finanþe, Yiannis
Stournaras, a declarat, ieri, cã Grecia
nu aºteaptã decât o “declaraþie politi-
cã” de susþinere în urma reuniunii
Eurogroup.

Parlamentul de la Atena a aprobat
un buget care prevede, pentru 2013,
reduceri de cheltuieli ºi majorãri de
taxe cu un impact total de 9,5 miliar-
de euro. (V.R.)

l CSA - la raport în faþa Parlamentului, pânã în martie

N
oua conducere a Comi-
siei de Supraveghere a
Asigurãrilor (CSA) tre-
buie sã transmitã Parla-

mentului, pânã în martie 2013, un ra-
port privind “rãspunsurile” la pro-

blemele identificate pe piaþa asigurã-
rilor, ne-a declarat Adrian Gurzãu,
vicepreºedintele Comisiei pentru
cercetarea abuzurilor, corupþiei ºi
pentru petiþii.

Domnia sa ne-a precizat: “Aºtep-

tãm ca noul preºedinte al Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor (n.r. Da-
niel Tudor) sã realizeze o evaluare a
pieþei asigurãrilor ºi sã ne prezinte rãs-
punsurile la acuzaþiile aduse conducerii
CSA, pe perioada mandatului domnului
Constantin Buzoianu. CSA trebuie sã
transmitã,pânãînmartie2013,comisiilor
de specialitate din Parlament un raport
care sã cuprindã informaþii despre con-
troalele efectuate de CSA la companiile
deasigurare,desprepoliþeledereasigura-
re, despre situaþia PAID ºi a asigurãrilor
obligatorii pentru locuinþe”.

Comisia pentru cercetarea abuzuri-
lor, corupþiei ºi pentru petiþii a întocmit
un raport care a adus acuze dure Comi-
siei de Supraveghere a Asigurãrilor în
perioada mandatului lui Constantin
Buzoianu, iar în urma prezentãrii ra-
portului în Parlament, domnul Buzoia-
nu a fost revocat, în octombrie, din
funcþia de preºedinte al CSA.

ELENA VOINEA
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CONSILIUL MONDIAL AL AURULUI:

Obligaþiunile garantate cu
aur, o soluþie pentru
reducerea costurilor de
finanþare în zona euro

Statele membre ale zonei euro
cel mai grav afectate de criza
datoriilor suverane ar putea

sã îºi foloseascã o parte a rezervelor
de aur drept garanþie pentru obliga-
þiunile pe care le emit, se aratã
într-un raport citat de cãtre Consiliul
Mondial al Aurului (CMA).

O astfel de iniþiativã ar reprezenta
o mãsurã temporarã care sã stimule-
ze revenirea economicã în aceste

þãri, deoarece le-ar permite sã se
împrumute la costuri mai reduse,
considerã profesorul Ansgar Belke,
expert monetar în cadrul Comitetului
Economic ºi pentru Afaceri Monetare
din Parlamentul European, autorul ra-
portului intitulat “O politicã monetarã
mai eficientã în zona euro – obligaþiuni
guvernamentale garantate cu aur”.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare in pagina 11)

AIE: În 2020, SUA va fi cel mai
mare producãtor de petrol

Geoeconomia petrolului ar putea
fi regânditã prin prisma transformã-
rii celui mai mare consumator de pe-
trol, în cel mai mare producãtor.

Dacã, în prezent, SUA importã
aproximativ 20% din necesarul de
energie, pânã în 2020 ºi-ar putea asi-
gura aproape în totalitate indepen-
denþa, devenind cel mai mare produ-
cãtor de petrol, depãºind Arabia Sa-
uditã, potrivit World Energy Outlo-
ok 2012, raport dat publicitãþii ieri
de Agenþia Internaþionalã a
Energiei (AIE). Creºterile canti-
tãþilor extrase din formaþiuni
stâncoase solide ar putea tran-
sforma America, pânã în 2030,
în exportator net de energie.

SUA au acoperit din surse inter-
ne 83% din necesarul de energie în
primele ºase luni, iar pentru întreg
anul în curs ar putea consemna cel
mai ridicatprocentaj începânddin1991,
potrivit datelor Departamentului pentru
Energie.

Avansul producþiei interne reduce
independenþa þãrii de importurile de
petrol ºi protejeazã economia de per-
turbãri în aprovizionare cauzate de
factori externi.

India, China ºi Orientul Mijlociu

sunt responsabile pentru 60% din
creºterea cererii din urmãtoarea pe-
rioadã, astfel cã fluxurile comerciale
din Orientul Mijlociu îºi vor schim-
ba direcþia cãtre Asia, iar investiþiile
se vor concentra pe asigurarea
securitãþii rutelor strategice.

Cel mai mare exportator din re-
giune va fi, pânã în 2035, Irakul. Cu
o producþie de 8 milione barili pe zi,
va depãºi Rusia ºi va deveni al doilea
mare exportator al lumii.

Eficienþa energeticã, promovatã
extensiv, ar putea reduce cu aproape
13 milioane barili/zi cererea de pe-
trol, însã, pânã în prezent, eforturile
liderilor mondiali în aceastã direcþie
nu au fost suficiente, apreciazã
raportul AIE.

Cererea mondialã de petrol este esti-
matã sã creascã la 99,7 milioane de ba-
rili pe zi în 2035, faþã de 87,4 milioane

de barili pe zi în acest an, potrivit AIE,
organizaþiecareconsiliazã28de þãri in-
dustrializate, întrecareSUA,Germania
ºi Japonia.

Arabia Sauditã a produs 9,8 milio-
ane de barili pe zi în octombrie, se
aratã în raport. Producþia SUA a fost
de 6,7 milioane de barili pe zi în sãp-
tãmâna încheiatã la 2 noiembrie, po-
trivit Departamentului Energiei.

Preþul petrolului se va situa pe pia-
þa internaþionalã la circa 125 de dola-

ri pe baril în 2035, faþã de un nivel
al petrolului Brent de circa 108
dolari pe baril în prezent.

Petrolul rãmâne, în continuare,
una dintre cele mai importante re-
surse de care depinde dezvoltarea
economiei mondiale. Dincolo de
estimãrile analiºtilor, pieþele
rãmân, în continuare, sensibile la
evoluþiile din Orientul Mijlociu,

redresarea economiei mondiale ºi
modelele de creºtere pe care le vor
urma, în viitor, marile economii
emergente. La rândul lor, gazele de
ºist ºi exploatãrile din Africa ar putea
stabiliza una dintre pieþele cu cele mai
multe fluctuaþii la nivel mondial.
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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”

Service-urile auto reclamã

neplata daunelor de cãtre

Euroins

Asociaþia Societãþilor de Servi-
ce Auto Independente (ASSAI)
reclamã faptul cã firma de asigu-
rãri Euroins înregistreazã
întârzieri mari la plata daunelor,
existând riscul ca tot mai multe
service-uri sã refuze sã mai exe-
cute lucrãri de reparaþii pentru
beneficiarii de poliþe emise de cã-
tre aceastã companie.

Durata medie pentru realizarea
decontãrii de cãtre Euroins este
de ºase luni, existând cazuri în
care se înregistreazã plãþi restante
de anul trecut, ne-a declarat
Cristian Muntean, directorul
ASSAI.

ALEXANDRU SÂRBU
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ADRIAN GURZÃU, COMISIA PENTRU CERCETAREA
ABUZURILOR, CORUPÞIEI ªI PENTRU PETIÞII

“Încrengãturadinsistemul
asigurãrilor, mai mare
decât în orice alt sistem”

“Barrick Gold” estimeazã cã uncia de aur va
ajunge la 2.000 de dolari anul viitor
Preþul aurului va atinge anul viitor valoa-

rea record de 2.000 de dolari uncia, pe

mãsurã ce creºterea costurilor ºi

restrângerea producþiei va þine sub con-

trol oferta, iar cererea bãncilor centrale ºi

a consumatorilor chinezi va continua sã

creascã, a estimat luni grupul “Barrick

Gold Corp.”, cel mai mare producãtor

mondial de aur, transmite Reuters.

Directorul general al “Barrick Gold”, Ja-

mie Sokalsky, susþine cã oferta va avea

probleme în a þine pasul cu creºterea ce-

rerii pe mãsurã ce incertitudinile econo-

mice ºi noile instrumente de investiþii din

Asia vor atrage ºi mai mulþi investitori

spre aur, ceea ce va avea un impact pozi-

tiv asupra preþului metalului galben.

(continuare in pagina 11)

Grecia depune eforturi ca sã
obþinã fondurile necesare evitãrii
intrãrii în incapacitate de platã,
Atena trebuind sã ramburseze
datorii de 5 miliarde euro
sãptãmâna aceasta.

Traian Bãsescu: “România este într-o
situaþie dificilã, din punct de vedere politic”

Preºedintele Traian Bãsescu a de-
clarat, ieri, la Palatul Cotroceni, cã
bãtãlia politicã nu este treaba sa ºi
este obligaþia lui sã aibã o atitudine
responsabilã.

“Din punct de vedere politic,

România este într-o situaþie dificilã
în modul în care este evaluatã în fa-
miliile din care facem parte”, a de-
clarat Traian Bãsescu, adãugând:
“Urmare a evenimentelor din iu-
lie-august, þara este pusã sub semnul
întrebãrii ca stat de drept. România
este suspectatã cã nu-ºi mai menþine
valorile statului de drept ºi valorile
europene”.

Potrivit domniei sale, cel mai
nant eveniment care i-a afectat pe
români a fost cã urmare a eveni-
mentelor din iulie-august s-a mers
pe amânarea deciziei de intrare în
spaþiul Schengen. Preºedintele a de-
clarat: “Nu mã îngrijoreazã pierderi-
le pentru cei 471 de parlamentari.

Pierderea neintrãrii în Schengen îi
vizeazã direct pe români ºi econo-
mia. ªi cetãþenii, ºi economia au avut
de pierdut foarte mult”.

Preºedintele a precizat cã bãtãlia
politicã nu este treaba sa. “Mã simt
responsabil pentru România ºi pen-
tru români ºi este obligaþia mea sã
am o atitudine responsabilã ºi pentru
cã am dreptul de a vorbi”, a mai spus
Bãsescu.

Preºedintele a spus cã este prima
declaraþie pe care o face la Cotroceni
dupã referendum ºi care este legatã
în principal de probleme interne, cu
reflexie în exteriorul þãrii.

F.A.


