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Olli Rehn: “Acordul
privind tranºa destinatã
Greciei ar trebui
stabilit luni”

Nu existã niciun motiv pentru care
guvernele din zona euro sã nu poatã
sã semneze luni acordul pentru de-
blocarea tranºei de împrumut desti-
natã Greciei, potrivit comisarului
european pentru afaceri economice,
Olli Rehn. Oficialul european a de-
clarat cã Grecia a luat toate mãsurile
necesare pentru acordarea urmãtoa-
rei tranºe din programul de sprijin fi-
nanciar.

“Sunt sigur cã ne vom revedea
luni, la Bruxelles, într-o stare de spi-
rit constructivã, necesarã sã putem
trece de obstacolele mentale”, a spus
Olli Rehn în Parlamentul European,
subliniind: “Sincer, nu vãd niciun
motiv pentru care sã nu putem semna
pachetul de sprijin ºi sã terminãm cu
incertitudinea care a împiedicat re-
venirea încrederii, respectiv a inves-
tiþiilor ºi creºterii în Grecia”.

Atena aºteaptã eliberarea unei noi
tranºe de 31,5 miliarde euro din pa-
chetul de sprijin convenit cu UE ºi
FMI.

Banca Elveþiei: Trebuie
sã menþinem plafonul
minim al cursului la
1,20 franci/euro

Banca Naþionalã a Elveþiei (SNB)
considerã cã plafonul minim stabilit
pentru cursul de schimb la 1,20 franci
elveþieni/euro este “absolut necesar”
ºi nu exclude mãsuri suplimentare de
protejare a economiei þãrii, conform
guvernatorului instituþiei, Thomas
Jordan, citat de publicaþia Ta-
ges-Anzeiger.

Întrebat dacã o eventualã deterio-
rare a economiei elveþiene reprezintã
un motiv pentru ca SNB sã ajusteze
cursul de schimb, Jordan a declarat:
“Este mai presus de toate un motor
pentru a continua sã menþinem cursul
minim de schimb. Economia
mondialã slabã ºi situaþia dificilã a
sectoarelor expuse la concurenþa in-
ternaþionalã aratã cât se poate de clar
cã este absolut necesar sã menþinem
cursul minim de schimb”.

BCE ar putea obþine
drept de veto în
privinþa fuziunilor
bancare

Banca Centralã Europeanã (BCE)
ar putea avea drept de veto în privin-
þa oricãrei fuziuni între bãnci din þã-
rile care vor fi incluse în uniunea
bancarã europeanã, potrivit unui
proiect de regulament citat de Blo-
omberg. Conform acestuia, bãncile
în cauzã ar trebui sã informeze BCE
cã existã o propunere de fuziune sau
achiziþie în domeniu cu cel puþin
zece zile înainte de termenul finali-
zãrii tranzacþiei, iar instituþia va de-
cide apoi dacã se opune sau nu afa-
cerii.

Spania a vândut, din
nou, obligaþiuni peste
suma maximã þintitã

Spania a vândut ieri, pe pieþe,
obligaþiuni de 3,88 miliarde euro
(4,98 miliarde dolari), depãºind þinta
maximã avutã în vedere de Executi-
vul de la Madrid: 3,5 miliarde euro.

(Citiþi ºtirea integralã în pag.16)
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Berlin: “Nu e o dramã dacã
nu ajungem la o înþelegere
în privinþa bugetului UE”

Cancelarul german Angela
Merkel ºi preºedintele Fran-
þei, Francois Hollande, ur-

mau sã se întâlneascã ieri seara, îna-
inte de începerea, la Bruxelles, a
summitului european privind buge-
tul UE pe 2014-2020, însã conform
unei surse din guvernul german, ci-
tatã de presa internaþio-
nalã, Berlinul nu se
aºtepta la o poziþie co-
munã a celor doi oficiali
în acest sens.

Întâlnirea urma sã
aibã loc la ora 17.15 (ora
Franþei).

Guvernul german
“este bine pregãtit ºi va
merge la summit cu
obiectivul de a contribui
la un acord”, a declarat sursa germa-
nã, însã a adãugat: “Nu e nicio dra-
mã dacã nu se va ajunge la o înþele-
gere în privinþa bugetului în timpul
negocierilor de joi ºi vineri, res-
pectiv dacã vom constata cã proce-
sul trebuie sã se desfãºoare în douã
etape”.

În opinia sursei citate, la negocie-

rea sumelor pe care UE le va primi
de la statele membre trebuie avute în
vedere ºi mãsurile de austeritate im-
plementate în regiune. “Negociem
pe marginea unui buget european
într-o situaþie extrem de neobiºnui-
tã”, a spus sursa, adãugând: “Existã
o mare presiune asupra bugetelor

statelor membre, iar
acest lucru ar trebui sã
joace un rol important în
negocieri”.

Analiºtii sunt de pã-
rere cã summitul pri-
vind bugetul UE va
reflecta fisurile adânci
din blocul european, ºi
aºa afectat de criza eco-
nomicã. Negocierile par
cã vor pune în contra-

dictoriu statele mai bogate din UE,
precum Germania ºi Marea Britanie
(de unde vin cele mai mari sume la
bugetul UE), împotriva celor mai
sãrace – în principal cele din sud ºi
est, care depind puternic de fonduri-
le europene.

V. RIBANA

CEL PUÞIN UN CICLU, PÂNÃ CÂND LUCRURILE
SE VOR ÎNDREPTA

Pogonaru: “Companiile
nu se vor mai atinge de
fondurile europene”
l Firme care au avut o activitate perfectã 20 de ani se aflã în pragul
falimentului, întrucât statul nu le-a rambursat banii pentru proiectele derulate din
fonduri europene, potrivit lui Florin Pogonaru l Liviu Mihaiu: “Leonard Orban
este un ministru decorativ, ornamental, care face figuraþie ºi care nu are nicio
putere ºi de aceea îi cerem demisia”

C
ompaniile care
deruleazã pro-
iecte din bani
europeni nu mai

doresc sã aplice, în exerci-
þiul financiar urmãtor, pen-
tru absorbþia altor fonduri
UE, din cauza problemelor
apãrute în sistemºi mai ales
ca urmare a întârzierii plã-
þilor cãtre beneficiari afe-
rente cererilor de rambur-
sare înregistrate, a spus,
ieri, în cadrul unei confe-
rinþe de presã, Florin Pogo-
naru, preºedintele Asocia-
þiei Oamenilor de Afaceri
din România (AOAR).

Domnia sa a precizat:
“Nici eu ºi nici firmele din asociaþie
care deruleazã astfel de proiecte nu
ne vom mai atinge de fondurile euro-
pene cel puþin un ciclu, pânã când lu-

crurile se vor îndrepta. Dacã aº putea
sã renunþ fãrã prejudicii la proiectele
pe care le am din fonduri structurale,
aº renunþa imediat”.

Potrivit Coaliþiei
ONG-uri pentru Fonduri
Structurale, “la sfârºitul
lunii septembrie 2012,
Rãzvan Cotovelea, secre-
tar de stat în Ministerul
Afacerilor Europene
(MAEur), a declarat cã
MFP va vira 475 milioane
lei pentru plãþi POSDRU
(n.r. Programul Operaþio-
nal Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane), iar la
începutul lunii octombrie
au fost livrate doar 209
milioane lei, restul pânã
la suma avansatã în de-
claraþiile publice nefiind
pus la dispoziþia autoritã-

þii de management".

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

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”

Spania este gata sã se
alãture Greciei în liga
europeanã a falimentelor

Grecia a fost prea “puternicã”
pentru a fi învinsã în cursa
falimentelor suverane euro-

pene. Încã se negociazã noile tranºe
ale împrumuturilor pe care le cere gu-
vernul elen de la FMI ºi UE, dar pare
tot mai evident cã o nouã ajustare a
“frizurii” îi aºteaptã pe creditori.

Atunci vor începe “focu-
rile de artificii”, deoarece
singuri creditori rãmaºi
sunt cei oficiali, iar guver-
nele vor trebui sã le explice
situaþia cetãþenilor, atunci
când vor promova necesita-
tea creºterii impozitelor.

Germania ºi-a exprimat de
mai multe ori dezacordul faþã
de un “haircut” al creditorilor oficiali,
ultima declaraþie fiind a purtãtorului de
cuvât al Ministerului de Finanþe de la
Berlin. Marianne Kothe a declarat pen-
tru Bloomberg cã “o reducere a dato-
riilorestedeneconceputpentrunoi”.

De neconceput, într-adevãr, deoa-
rece s-ar deschide zãgazurile petiþii-
lor de reducere a datoriilor din Irlan-
da pânã în Portugalia, iar valul ar tre-
ce cu mult ºi dincolo de Spania. Din
pãcate pentru Germania, în Europa
de astãzi lucrurile de neconceput au
devenit banale.

Modul în care evolueazã criza din
Spania aratã cã þara ibericã este gata
sã se alãture Greciei în liga europea-
nã a falimentelor suverane.

Profesorul Michael Pettis scria la

începutul anului cã pãrãsirea zonei
euro de cãtre Spania este inevitabilã,
deoarece ne confruntãm cu o “proble-
mã de aritmeticã ºi nu de încredere”.
În acest caz, Pettis se referã la aritmeti-
ca balanþei de plãþi externe. “Pentru a
rambursa datoriile externe, Spania tre-
buie sã ajungã la un excedent co-

mercial foarte mare, dar dacã
acesta este creat de prãbuºirea
cererii interne ºi creºterea
ºomajului, atunci situaþia po-
liticã internã va scãpa de sub
control”, mai aratã profesorul
Pettis. Dupã aproape un an,
prognozele sale sunt tot mai
des validate, pe fondul am-
plificãrii miºcãrilor sociale.

Dar este justificat pesimismul le-
gat de falimentul iminent al Spaniei,
pe fondul unei datorii publice de
“doar” 70% din PIB la sfârºitul anu-
lui 2011? Conform datelor oficiale
de la Banca Spaniei, datoria publicã
a Spaniei era de 736,468 miliarde de
euro la sfârºitul anului trecut, în con-
diþiile unui Produs Intern Brut de
1.062 miliarde de euro.

Aceasta este datoria oficialã. Ana-
listul financiar Mark Grant, fost ban-
cher de investiþii ºi autor al cãrþii
“Out of the Box and Onto Wall Stre-
et”, a sãpat mai adânc ºi a descoperit
cã datoria publicã totalã, inclusiv di-
feritele obligaþii asumate la nivel eu-
ropean, depãºeºte 133% din PIB.

(continuare în pagina 2)

Vicepreºedintele Comisiei de
Control al SRI, urmãrit penal
l Parlamentarul Ion Stan a fãcut, la trei zile dupã alegerile locale,
patru declaraþii politice incendiare

Procurorii din cadrul Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie au început urmã-
rireapenalã faþãde IonStan, deputat în
Parlamentul României, în sarcina cã-
ruia s-a reþinut infracþiunea de trafic de
influenþã, ºi faþã de Florin Sarca, ºofe-
rul lui Ion Stan, în sarcina cãruia s-a
reþinut infracþiunea de complicitate la
trafic de influenþã, potrivit DNA.

În ordonanþa de începere a urmãri-
rii penale se aratã cã exista date ºi in-
dicii temeinice cã în perioada 12-14
noiembrie 2012, Stan Ion a pretins
de la un denunþãtor 130.000 lei, bani
destinaþi pentru achiziþionarea com-
bustibilului necesar unor autoturi-
sme ce urmau sã fie folosite în cursul
campaniei electorale, precum ºi pen-
tru achiziþionarea unor produse ali-
mentare ce urmau a fi împãrþite în
preajma alegerilor parlamentare.

Procurorii mai spun cã Ion Stan a
pretins banii lãsând sã se înþeleagã cã
are influenþã asupra unor funcþionari
cu putere de decizie, în vederea înle-
snirii derulãrii unor contracte în
curs, precum ºi pentru obþinerea

unor noi contracte de lucrãri de cãtre
firmele controlate direct sau indirect
de denunþãtor. În zilele de 16, 19, 21
ºi 22 noiembrie 2012, Stan Ion a pri-
mit, prin intermediul lui Sarca Flo-
rin, patru tranºe a câte 15.000 lei fie-
care, o parte din bani fiind folosiþi
pentru achiziþionarea unor materiale
de promovare ce urmau a fi împãrþite
în campania electoralã.

Ieri, celor douã persoane li s-au
adus la cunoºtinþã acuzaþiile de cãtre
procurorii DNA.

Stan Ion nu are voie sã pãrãseascã
þara pe o perioadã de 30 de zile.

Deputatul PSD Ion Stan a decla-
rat ieri, la ieºirea de la DNA, cã nu a
fost ridicat de ofiþerii anticorupþie,
ci s-ar fi prezentat de bunãvoie, rãs-
punzând astfel unei citaþii emise de
anchetatori ºi urmând sã revinã
astãzi, pentru a da o declaraþie în do-
sarul penal în care este cercetat.
Domnia sa a spus: “Este vorba des-
pre un denunþ pentru trafic de in-
fluenþã. Urmeazã sã revin mâine (vi-
neri - n.r.), pentru a se prezenta do-

cumentele care sunt în dosar ºi sã fac
declaraþiile de rigoare. Am rãspuns
citaþiei de a veni astãzi (joi - n.r.) la
DNA, mâine voi veni din nou, pen-
tru cã eu consider cã sunt nevinovat.
Nu e vorba decât de trafic. (...) Nu
vreau sã vã spun nimic pânã mâine.
Nu am promis nimãnui nimic, nu am
promis la nimeni”.

La ieºirea de la Direcþia Naþionalã
Anticorupþie (DNA), deputatul a fost
escortat lamaºinãdedouãgãrzidecorp.

Ion Stan candideazã din partea
USL pentru un nou mandat de depu-
tat într-un colegiu din Dâmboviþa, la
alegerile din 9 decembrie.

Cele patru declaraþii
politice din varã

În vara acestui an, Ion Stan, vice-
preºedinteleComisieideControlalSRI,
a avut în ºedinþa de 13 iunie 2012, ime-
diatdupãdesfãºurareaalegerilor locale,
patrudeclaraþiipoliticedestuldeºocan-
te pe care le publicãm în continuare.

(continuare în pagina 11)

Euro a urcat cu

0,4%
ieri, la 10.15,

pe piaþa
din SUA,

la 1,2886 dolari.

CÃLIN
RECHEA

SURSE:

Instalaþiile Oltchim, gaj pentru furnizori
controversaþi ai combinatului
l Autoritãþile vor sã anuleze gajul în instanþele penale, pe motiv cã sunt ilegale
l Constantin Roibu se apãrã ºi susþine cã nu a ipotecat ilegal activele combinatului

A c t i v e i m p o r t a n t e a l e
Oltchim au fost puse gaj
pentru furnizori controver-

saþi ai combinatului, ascunºi în para-
disuri fiscale, ne-au spus surse din
Ministerul Economiei. Corpul de
Control al ministrului Economiei,
Daniel Chiþoiu, tot încearcã sã des-
luºeascã, de vreo douã luni, modul
în care a fost administrat Oltchim de
Constantin Roibu ºi cum a fost
cãpuºat combinatul, iar DNA nu

este strãin de problemã.
Potrivit surselor noastre, ancheta

ar fi scos la ivealã cã mai multe firme
cu acþionariat în paradisuri fiscale au
primit gaj active ale Oltchim, cu o
valoare totalã de peste 100 milioane
de euro, în urma unor acþiuni ilegale
ale fostului director general Con-
stantin Roibu.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 4)

Brokerii ar putea avea
posibilitatea sã cumpere
certificate CO2

Societãþile de servicii de inve-
stiþii financiare (SSIF) ar pu-
tea participa direct la licitaþii-

le cu certificate de emisii de gaze cu
efect de serã, dupã aprobarea unui
regulament în acest sens, al cãrui
proiect a fost
publicat, mier-
curi, de Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare
(CNVM).

Potrivit propunerii CNVM,
brokerii vor putea obþine astfel de
certificate, emise în baza Directi-
vei 2003/87/EC, atât în nume pro-

priu, cât ºi în numele clienþilor
lor.

Pentru a avea dreptul sã liciteze
în nume propriu, SSIF-urile trebu-
ie sã deþinã un capital minim de 3.3
milioane lei (730.000 euro), iar

pentru a putea li-
cita în numele
clienþilor, capi-

talul minim al societãþilor trebuie
sã fie de minim 566.425 lei
(125.000 euro).

DIANA ENACHE

(continuare în pagina 15)
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