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ECOFIN nu a ajuns la un
acord privind
supravegherea bancarã

Miniºtrii de finanþe din cele 27 de
state membre ale Uniunii Europene
(ECOFIN) nu au reuºit sã ajungã ieri
la un acord privind crearea mecanis-
mului unic de supraveghere bancarã
în Europa, drept pentru care se vor
reuni din nou la data de 12 decem-
brie pentru continuarea discuþiilor, a
declarat ministrul cipriot de finanþe,
Vassos Shiarly.

ReuniuneaECOFINvafiorganizatã
înaintea summitului liderilor europeni,
programat sã aibã loc în zilele de 13 ºi
14 decembrie, la Bruxelles.

Zona euro a aprobat
sprijinul pentru bãncile
din Spania

Miniºtrii de finanþe din zona euro
au aprobat, în noaptea de luni spre
marþi, un ajutor de 39,5 miliarde euro
pentru bãncile spaniole, dupã ce Ma-
dridul lansase în mod oficial cererea
pentru acest pachet de sprijin.

Nowotny, BCE: Economia
zonei euro va slãbi în
continuare

Economia uniunii monetare euro-
pene va continua sã slãbeascã anul
viitor, a afirmat, ieri, Ewald No-
wotny, membru în consiliul guver-
natorilor Bãncii Centrale Europene
(BCE).

Nowotny a afirmat: “Zona euro
este, fãrã îndoialã, în acest moment,
punctul cel mai slab al economiei
globale. Pieþele vãd în creºterea sla-
bã din aceastã regiune o mare slãbi-
ciune ºi, din pãcate, datele economi-
ce viitoare vor arãta cã tendinþa de
încetinire va continua”.

Pe de altã parte, oficialul BCE a ca-
lificat situaþia economicã din sudul
zonei euro drept “dramaticã”. (V.R.)
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l Francul se depreciazã, investitorii pariind pe
mãsuri similare din partea altor bãnci elveþiene

“Credit Suisse Group” AG, a doua
mare bancã din Elveþia, ºi-a anunþat
sãptãmâna aceasta clienþii financiari
instituþionali cã va aplica dobânzi
negative la depozite, începând din
data de 10 decembrie. Astfel, bãncile
care îºi vor pãstra
banii la “Credit
Suisse” vor tre-
bui sã plãtescã,
iar decizia în
acest sens vine în
contextul în care
instituþiile finan-
ciare cautã modalitãþi de acoperire a
cererii tot mai mari de franci.

Într-o informare emisã de banca
elveþianã pentru clienþii menþionaþi,
aceasta aratã cã valutele implicate,
pragurile depozitelor ºi dobânzile vor
fi anunþate în cinci zile lucrãtoare.

“Credit Suisse” a informat: “Din
cauza condiþiilor de piaþã ºi dupã o
monitorizare atentã a situaþiei pe
parcursul acestui an, am decis sã
aplicãm dobânzi negative la depozi-

tele ce depãºesc o anumitã valoare.
Ne invitãm clienþii sã-ºi pãstreze
conturile în numerar la un nivel cât
mai redus, ca sã evite dobânzile ne-
gative”.

Menþionãm cã cea mai mare ban-
cã elveþianã,
UBS AG, anali-
zeazã impactul
unei rate negative
a dobânzii, însã
deocamdatã nu a
luat o decizie.

La nivel mon-
dial, mai sunt ºi alte bãnci care au de-
cis sã impunã dobânzi negative pen-
tru depozitele în franci ºi coroane da-
neze: “State Street” Corp. ºi “Bank
of New York Mellon” Corp. din
SUA. Totodatã, “Royal Bank of Ca-
nada” aplicã dobânzi negative pen-
tru depozitele în franci ºi coroane
constituite de anumiþi clienþi.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 5)

Cât mai poate rezista o
Uniune Europeanã nelegiuitã?
ª

tiþi cine sunteþi dumneavos-
trã? Sunteþi cetãþeni euro-
peni ºi nu aveþi niciun
drept! Iritat de mai mult
timp de reclamele absurde

privind drepturile consumatorilor
europeni am cãutat mai multe infor-
maþii.

Google m-a trimis ºi pe site-ul
consumatoreuropean.ro, unde am
aflat de campania Uniunii Europene

pentru informa-
rea consumatori-
lor din România.

Acolo se aratã
cã “din momen-
tul aderãrii la
Uniunea Eu-
ropeanã, în 2007,
c o n s u ma t o r i i
români au câºti-
gat drepturi ga-

rantate în toate statele membre UE”,
iar “asociaþiile de consumatori joa-
cã un rol crucial în construirea unei
miºcãri consumatoriste puternice”.

Am vãzut ce înseamnã ºi care
sunt efectele acestei “miºcãri con-
sumatoriste” în condiþiile în care
puterea de cumpãrare este suplinitã
artificial prin credite care nu mai pot
fi plãtite. Oare atunci ce drepturi mai
au “consumatorii”?

Ocupaþi tot timpul cu aceste drep-
turi iluzorii garantate de cãtre Uniu-
nea Europeanã, consumatorii euro-

peni au uitat prea repede cã, în pri-
mul rând, sunt cetãþeni. Iar aceastã
calitate este subminatã permanent de
cãtre “autoritãþile” europene, în
numele unui ideal utopic.

Poate cã cetãþeanul-consumator
european are dreptul sã cearã

schimbarea fierului de cãlcat ars,
dar nu are dreptul sã cunoascã jo-
curile din culisele puterii, nici
mãcar atunci când i se cere sã
plãteascã cu vârf ºi îndesat.

Bloomberg scria recent cã “Bãncii
Centrale Europene i se permite sã nu

publice documentele care aratã cum
a folosit Grecia derivatele financiare
pentru a-ºi ascunde datoriile”.

Acþiunea în justiþie a fost iniþiatã
de Gabi Thesing, reporter la Bloom-
berg News, ºi Bloomberg Finance
LP. Thesing ºi Bloomberg News au
cerut accesul la documente pe baza
Deciziei BCE din 4 martie 2004, re-
feritoare la consultarea documente-
lor BCE de cãtre public.

“Publicarea acestor documente ar
fi subminat protejarea interesului
public în ceea ce priveºte politica
economicã a Uniunii Europene ºi a
Greciei”, îºi argumenteazã decizia
Curtea Generalã a UE din Luxem-
burg. Oare de când mai are nevoie
politica economicã a UE ºi de sub-
minare? Nu a fost destul ceea ce au
fãcut pânã acum autoritãþile
europene?

Preºedintele Eurogrupului,
Jean-Claude Juncker, spunea recent :
“Nu mai pot fi deziluzionat, deoare-
ce nu mai am niciun fel de iluzii cu
privire la Europa”. Acelaºi Juncker
s-a remarcat ºi printr-o declaraþie
care ilustreazã perfect starea actualã
a Uniunii Europene: “Când lucrurile
devin serioase, trebuie sã minþi”. Ce
bine cã justiþia europeanã este foarte
“înþelegãtoare” ºi uitã de dreptate
când este vorba de “supremul”
interes public!

(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”

Românii de peste hotare,
principalii finanþatori ai þãrii

Valoarea sumelor trimise în
þarã de cãtre conaþionalii
noºtri care muncesc în strã-

inãta te es te de aº tep ta t sã o
depãºeascã, pentru al treilea an con-
secutiv, pe cea a investiþiilor strãine
directe (ISD). Banca Mondialã esti-
meazã cã remiterile cãtre þara noa-
strã vor ajunge, în acest an, la 3,53
miliarde dolari (2,72 miliarde euro).
În acelaºi timp, ISD-urile înregistra-
te în primele nouã luni ale anului au
depãºit cu puþin 1,1 miliarde euro,
potrivit datelor Bãncii Naþionale a
României (BNR).

Fondurile europene, care repre-
zintã cea de a treia sursã de finanþare
non-credit a economiei þãrii noastre,
au ajuns, dupã zece luni, la 1,87 mi-
liarde euro, rata de absorbþie fiind de
9,72%.

În aceste condiþii, probabilitatea
ca sumele intrate sub formã de inves-
tiþii sau fonduri structurale ºi de coe-
ziune sã depãºeascã, în acest an, re-
miterile este destul de redusã, ceea
ce face ca românii aflaþi peste hotare
ºi care trimit bani în þarã sã reprezin-
te principalii finanþatori ai econo-
miei noastre, care nu solicitã
returnarea fondurilor oferite.

Investiþiile strãine directe în þara
noastrã se poziþionau cu cel puþin un
miliard deasupra remiterilor, în ulti-
mii ani de dinainte de criza financia-
rã din perioada 2008-2009. Astfel, în
2005, ISD-urile depãºeau 5,2 miliar-
de euro, în timp ce sumele trimise în
þarã erau de aproape 4 miliarde de
euro. Diferenþa a crescut, în anul ur-

mãtor, investiþiile fiind aproape du-
ble faþã de remiteri (9 miliarde euro,
comparativ cu 5 miliarde euro). În
2007, fluxul de ISD-uri s-a diminuat
la 7,2 miliarde euro, în timp ce
remiterile au continuat sã creascã,
pânã la 5,8 miliarde euro.

În anul 2008, când investiþiile
strãine care au intrat în þara noastrã
au atins nivelul maxim, de 9,5 mi-
liarde euro, o evoluþie similarã au
avut ºi sumele trimise în þarã, care au
ajuns la 6,7 miliarde euro.

Prãbuºirea investiþiilor, din anul
urmãtor, a avut corespondent ºi în
rândul remiterilor, sumele ajungând
la valori apropiate (3,49 miliarde
euro, în cazul ISD-urilor, respectiv
3,46 miliarde euro, în cazul
remiterilor).

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

Analiºtii: “Eficienþa dobânzilor negative
depindedenivelulpenalizãrii”

Introducerea dobânzilor negative
la depozitele în franci elveþieni
constituite la bãncile elveþiene

trebuie sã fie suficient de penaliza-
toare pentru a reduce nivelul fluxu-

rilor de capital din Elveþia, sunt de
pãrere analiºtii de la noi.

Economiºtii estimeazã cã este po-
sibil sã urmeze ºi alte mãsuri de limi-
tare a fluxurilor de capital, având în

vedere cã furtuna din zona euro nu se
liniºteºte.

În privinþa unor posibile efecte pe
plan local ale anunþului din Elveþia,
analiºtii sunt de pãrere cã acestea
sunt reduse.

Aurelian Dochia: “Nu cred cã
la noi se vor simþi efecte ale
anunþului bãncilor elveþiene”

Mãsura anunþatã de bãncile elve-
þiene vine în completarea deciziei
Bãncii Centrale a Elveþiei, care a de-
cis sã limiteze aprecierea francului
elveþian prin fixarea unui prag mi-
nim Eur/Chf de 1,20 unitãþi, având
în vedere cã Elveþia începuse sã se
confrunte cu probleme mari din cau-
za fluxurilor de capital, ne-a declarat
analistul economic Aurelian Dochia.

ELENA VOINEA

(continuare în pagina 5)
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Dobânda negativã a
“Credit Suisse” se aplicã
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Preºedintele Eurogrupului, Jean-Claude Juncker, spunea

recent: "Nu mai pot fi deziluzionat, deoarece nu mai am

niciun fel de iluzii cu privire la Europa".

“Credit Suisse” va impune dobânzi negative la
depozitele interbancare


