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Bloomberg: Bãncile cu
active de peste 30
miliarde euro vor fi
supravegheate de BCE

Bãncile cu active de peste 30 de
miliarde de euro ºi cele ale cãror ac-
tive totale depãºesc 20% din Produ-
sul Intern Brut (PIB) al þãrii de origi-
ne vor fi supravegheate direct de cã-
tre Banca Centralã Europeanã
(BCE), conform unui document pre-
gãtit de preºedinþia cipriotã a UE,
obþinut de Bloomberg.

Acesta aratã cã ar urma sã intre
sub supravegherea directã a BCE ºi
bãncile europene care au subsidiare
în cel puþin trei alte state membre cu-
prinse în sistemul unic de suprave-
ghere, indiferent de valoarea active-
lor. Documentul noteazã cã suprave-
gherea bãncilor mai mici cade în sar-
cina autoritãþilor naþionale de regle-
mentare, însã BCE va putea
interveni “oricând, din proprie
iniþiativã”.

Spania încã analizeazã
potenþiala cerere pentru
intervenþia BCE

Guvernul spaniol continuã sã ana-
lizeze o potenþialã cerere pentru o in-
tervenþie a Bãncii Centrale Europe-
ne (BCE) pe pieþele obligaþiunilor, a
afirmat ieri ministrul economiei de
la Madrid, Luis De Guindos.

“Este un instrument pe care exe-
cutivul spaniol îl ia în considerare ºi
urmeazã sã luãm cea mai bunã deci-
zie pentru þarã”, a spus De Guindos,
citat de postul de radio RNE.

Oficialul spaniol a mai declarat cã
vede unele semne de optimism pen-
tru economia þãrii, dar incertitudinile
privind situaþia politicã din Italia,
unde premierul Mario Monti a de-
clarat cã va demisiona, au un efect de
contagiune asupra Spaniei. (V.R.)
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Mario Monti pleacã din
fruntea guvernului italian
n Anunþul în acest sens a
surprins pieþele, acþiunile
bãncilor din Italia scãzând
puternic

Premierul italian Mario Monti a
anunþat cã va demisiona din fruntea
Cabinetului de la Roma la finele
acestui an, informaþie care a luat prin
surprindere pieþele. Investitorii se
tem cã schimbarea conducerii Italiei
va întrerupe eforturile de reducere a
datoriei acestei þãri.

Anunþul lui Mario Monti a venit
dupã ce, la finele sãptãmânii trecute,
acesta a pierdut sprijinul partidului
ex-premierului Silvio Berlusconi,
care este majoritar în Parlament.
Formaþiunea lui Berlusconi a decis
sã nu voteze un proiect de lege pen-
tru reducerea anumitor cheltuieli pu-
blice, iar în condiþiile date, Monti
considerã cã este imposibil sã mai
conducã þara. Actualul premier va
pãrãsi funcþia dupã aprobarea legii
bugetului pe anul viitor.

Berlusconi a demisionat din func-
þia de prim-ministru anul trecut, în
urma unor scandaluri sexuale ºi pro-

bleme cu legea, nefiind capabil sã
convingã pieþele internaþionale cã
poate echilibra bugetul Italiei, res-
pectiv cã poate aplica reformele
fiscale necesare salvãrii Italiei, ame-
ninþatã de o situaþie similarã celei din
Grecia. În schimb, economistul
Monti, fost comisar european pentru
concurenþã, care a preluat funcþia de
premier în noiembrie 2011, a readus
încrederea investitorilor în Italia.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 2)

Prizonierul de la Cotroceni

Dintre cei aproximativ 7,5
milioane de alegãtori
care s-au prezentat la vot

duminicã, cu aproape 400.000
mai mut decât la precedentele ale-
geri parlamentare, 4,3 milioane au
votat cu USL. O victorie atât de
clarã a USL nu îi dã o marjã de
manevrã prea mare lui Traian Bã-
sescu la consultãrile privind de-
semnarea primului-ministru, iar
eventuala alianþã a USL cu
UDMR îi micºoreazã ºi mai mult
spaþiul de care putea sã dispunã.
Anul 2012 a debutat ca un an al
miºcãrilor de stradã anti-bãsescis-
te ºi pare sã se încheie cu o cate-
goricã delegitimare a preºedinte-
lui. Deºi a fost un an electoral com-
plicat, iar criza economicã ºi socialã
ar fi putut fi o bunã ocazie pentru re-
lansarea dezbaterii ideologice în
România, toatã dezbaterea politicã
româneascã s-a centrat în jurul rolu-
lui ºi locului pe care l-ar mai putea
avea cel ce se considerã un jucãtor,
dar a devenit un prizonier închis în
palatul Cotroceni: un prizonier al
propriului sãu orgoliu, un prizonier
al unui model politic neconsensual,
un prizonier al austeritãþii de dragul

austeritãþii, dar ºi un prizonier al
unei viziuni nepolitice despre
societate.

Sigur, Traian Bãsescu este încã
preºedintele României, dar dupã trei
înfrângeri succesive, la alegerile lo-
cale, la referendum (cãci 89% din
voturi împotrivã înseamnã o
înfrângere categoricã) ºi la legislati-
ve, poziþia sa este precarã. Iar linia
strategicã, care pare sã fi fost inspira-
tã dinspre Cotroceni ºi care a mizat
pe populism pentru preluarea votu-
lui de protest de la USL, cãtre

PPDD, a pus PDL într-una din cele
mai dificile situaþii. În condiþiile
date, numirea primului-ministru ar
trebui sã fieo formalitate, cucondiþia
ca raþiunea politicã sã triumfe mãcar
în ceasul al doisprezecelea.

Întreaga sa strategie politicã -
aºa numita reformã a statului - pusã
în scenã dupã 2005 pentru compro-
miterea adversarilor ºi a instituþii-
lor „ostile” (parlament, guvern,
partide), nu doar cã îºi dovedeºte
limitele, dar s-a ºi întors cu forþã
împotriva celui ce spera sã remo-
deleze România. Cu un Parlament
ostil, cu o societate care îl respinge,
Traian Bãsescu trãieºte acum dra-
ma celor ce nu înþeleg caracterul

eminamente consensual al politicii
democratice.

Tocmai în acest punct USL ar pu-
tea sã schimbe direcþia majoritaristã
imprimatã politicii româneºti de
Traian Bãsescu. Iluzia majoritãþii l-a
adus pe Traian Bãsescu în impasul în
care se aflã ºi în care ar putea împin-
ge ºi þara dacã va rãmâne fidel scena-
riului conflictului cu USL.

CRISTIAN PÎRVULESCU
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COMASAREA SUPRAVEGHERII PIEÞEI FINANCIARE

Guvernul desfiinþeazã
CNVM, CSA ºi CSSPP
l Florin Georgescu, în cãrþi pentru conducerea Autoritãþii de Supraveghere Financiarã

G
uvernul urmeazã sã
înfiinþeze Autoritatea de
Supraveghere Financia-
rã (ASF), care va prelua,

pânã cel târziu pe 15 martie 2013,
atribuþiile ºi prerogativele Comisiei
Naþionale a Valorilor Mobiliare
(CNVM), Comisiei de Supraveghe-

re a Asigurãrilor (CSA) ºi Comisiei
de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (CSSPP), instituþii
care, ulterior, se vor desfiinþa, potri-
vit unui proiect de Ordonanþã de
Urgenþã al Executivului.

Autoritatea ar urma sã fie condusã
de Florin Georgescu, actualul ministru
alFinanþelor,potrivit surselornoastre.

Florin Georgescu nu a putut fi
contactat pentru a comenta informa-
þiile apãrute.

În momentul în care ASF va pre-
lua atribuþiile CNVM, CSA ºi
CSSPP, mandatele membrilor con-
ducerii celor trei autoritãþi înceteazã
de drept.

Proiectul de act normativ a ajuns
deja pe masa CSSPP, iar instituþia ur-
meazã sã dea un aviz favorabil, po-
trivit unor surse din cadrul CSSPP.

Proiectul înfiinþãrii autoritãþii care sã
supraveghezepiaþadecapital, ceaaasi-
gurãrilor ºi pensiilor private, a fost pro-
movat de Banca Naþionalã a României
(BNR) ºi de departamentul juridic al
Ministerului Finanþelor Publice, fiind
înaintat Comisiei Europene, potrivit
unor surse din piaþã.

ELENA VOINEA
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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”

DACÃ IEªIREA DIN CRIZÃ ESTE ILUZORIE FÃRÃ
RECONSTRUIREA CAPITALULUI...

De ce acþioneazã concertat
bãncile centrale pentru
distrugerea capitalului?

Î
n Manifestul Partidului Comu-
nist al lui Marx ºi Engels este
trecutã o mãsurã interesantã:
“Centralizarea creditului în mâi-

nile statului cu ajutorul unei bãnci
naþionale cu capital de stat ºi cu mo-
nopol exclusiv”. Celelalte nouã
puncte din manifestul comunist,
printre care se aflã exproprieri, im-
pozit progresiv, desfiinþarea dreptu-

lui de moºtenire
sau obligativita-
tea muncii pen-
tru toþi aratã ca
regulamentul de
ordine interiora-
rã al unui lagãr
nazist.

La o privire
mai atentã, toate

punctele manifestului îºi gãsesc ori-
ginea în centralizarea creditului prin
intermediul unei bãnci naþionale.

Acum, acest ideal revoluþionar
pare înfãptuit. Vor urma ºi celelalte?
John Law, scoþianul responsabil
pentru colapsul economic al Franþei
de la începutul secolului al
XVIII-lea, s-a mândrit cu faptul cã a
descoperit secretul pietrei filozofale:
transformarea hârtiei în aur.

Se pare cã bancherii centrali din

ultimele decenii l-au studiat bine atât
pe Marx, cât ºi pe Law, încercând
acum, prin susþinerea unei oligarhii
financiare inepte, sã “transfere” ºi
ultimele urme ale mijloacelor de
subzistenþã ale populaþiei cãtre cei
chemaþi sã facã “lucrul lui
Dumnezeu”.

Kyle Bass, fondatorul Hayman
Capital Management, scria recent cã
bancherii centrali au transformat

întreaga lume într-un gigantic sat al
lui Potemkin. “Ultimii patru ani au
confirmat cã factorul comun al poli-
ticilor anticrizã a fost, ºi continuã sã
fie, relaxarea politicii monetare pen-
tru finanþarea deficitelor fiscale”, a
remarcat Bass, în condiþiile în care
bilanþurile cumulate ale principale-
lor bãnci centrale au depãºit 13
trilioane de dolari.
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