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Zona euro s-a
înþeles în privinþa
supravegherii
bancare unice

Miniºtrii de Finanþe din zona euro
au ajuns ieri dimineaþã la un acord în
baza cãruia multe dintre bãncile eu-
ropene vor fi supravegheate de un
singur organism, mãsurã consideratã
un pas important spre rezolvarea cri-
zei datoriilor suverane. Acordul tre-
buie aprobat ºi de Parlamentul
European.

Banca Centralã Europeanã (BCE)
va suprave-
ghea cele mai
importante ºi
cele mai vul-
nerabile insti-
tuþii de credit
din zona euro,
dar ºi din alte
þãri UE care
aleg sã se alã-
ture acestui

sitem, anul viitor. Dupã ce îºi va pre-
lua rolul, BCE va putea obliga bãnci-
le sã-ºi consolideze rezervele de ca-
pital ºi chiar sã le închidã pe cele
nesigure.

BCE urmeazã sã supravegheze
bãnci care au active de cel puþin 30
de miliarde euro sau active care
depãºesc 20% din PIB-ul þãrii de
origine.

Ministrul german de finanþe, Wolf-
gang Schauble, a afirmat cã parla-
mentele naþionale vor putea ratifica
pânã la sfârºitul lunii februarie noua
autoritate de supraveghere, care ar
trebui sã devinã funcþionalã pânã la
începutul lunii martie. Marea Brita-
nie, Suedia ºi Cehia nu se vor alãtura
mecanismului comun de suprave-
ghere bancarã ºi, astfel, ar putea
rãmâne în afara viitoarei uniuni ban-
care. (V.R.)
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“PRÃPASTIA FISCALÃ” NU POATE FI TRAVERSATÃ PLUTIND PE O MARE DE HÂRTIE

L
a ultima ºedinþã a Comite-
tului de Politicã Monetarã
al Federal Reserve s-a
anunþat lansarea unui nou

program de relaxare cantitativã.
QE4, conform acronimului care in-
clude ºi numãrul noii iteraþii moneta-
re sau QE4EVER conform descrierii
mai plastice de la ZeroHedge, presu-
pune achiziþionarea de pe piaþa se-
cundarã a obligaþiunilor pe termen
lung emise de guvernul american.

Valoarea lunarã a noilor achiziþii va
fi de 45 de miliarde de dolari, iar noul
program va începe în ianuarie 2013,
adãugându-se programului QE3 iniþiat
doar cu trei luni în urmã. Astfel, Fed-ul
va tipãricâte85demiliardededolaripe

lunã de la începutul anului viitor (n.a.
programul QE3
are o valoare luna-
rã de 40 de miliar-
de de dolari, care
sunt utilizaþi pen-
tru cumpãrarea
obligaþiunilor ipo-
tecare).

Scopul este
mai mult decât
nobil: stimularea economiei ºi reduce-
rea ºomajului. Nu mai conteazã cã ni-
ciunul dintre programele anterioare nu
a contribuit la îmbunãtãþirea condiþii-
lor economice, ci doar la “coafarea”
solvabilitãþii sistemului bancar.

(continuare în pagina 3)

PENTRU PREVENIREA FRAUDELOR
BANCARE

Blãnculescu: “Fondurile
de garantare ar trebui
incluse în Autoritatea de
Supraveghere Financiarã”

Fondurile de garantare ar tre-
bui sã fie ºi ele incluse în
componenþa Autoritãþii de

Supraveghere Financiarã (ASF),
care, dacã va fi creatã, ar urma sã
aducã la un loc Comisia de Suprave-
ghere a Asigurãrilor (CSA), Comi-
sia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private (CSSPP) ºi Comisia
Naþionalã a Valorilor Mobiliare
(CNVM), considerã Ionel Blãncules-
cu, secretarul executiv al Consiliu-
lui Consultativ pentru Mediul de
Afaceri (CCMA).

Potrivit domniei sale, este necesar
ca fondurile noastre de garantare sã
fie atent supravegheate de o autorita-
te competentã, astfel încât sã fie pre-
venite unele fraude bancare de genul
celor puse sub cercetare de Direcþia
de Investigare a Infracþiunilor, de
Criminalitate Organizatã ºi Terorism
(DIICOT).

Ionel Blãnculescu ne-a explicat:
“La noi, existã douã tipuri de corup-
þie: corupþia publicã ºi corupþia pri-
vatã. Deja se vãd semnele corupþiei
private, iar ceea ce se întâmplã acum
în sectorul bancar este o componentã
a acestui tip de corupþie, unde regã-
sim aproximativ aceleaºi ingrediente

ca la corupþia publicã. Evenimentul
de ieri (n.r. frauda bancarã de 85 de
milioane de euro), care vine în conti-
nuarea celui de acum douã luni, re-
prezintã o reflectare a lãcomiei ºi a
goanei dupã profit, cu orice preþ. În
condiþii normale, în lipsa unui fond
de garantare, arhitectura noastrã
bancarã nu ar permite un astfel de
derapaj, de 85 de milioane de euro”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

NIS a primit undã verde pentru
explorãrile din vestul þãrii

NIS are acum cale liberã, prin
partenerul sãu din România
- East West Petroleum

Corp – sã înceapã în forþã progra-
mul de explorare ºi producþie a zã-
cãmintelor petroliere din vestul þãrii.
Potrivit datelor publicate în Monito-
rul Oficial, Guvernul a aprobat
acordul petrolier de concesiune cu
East West Petroleum Corp pentru
explorare - dezvoltare – exploatare
în perimetrul Tria.

Compania are patru perimetre pe-
troliere concesionate în vestul þãrii
(Tria, Bãile Felix, Perian ºi Biled) ºi

mai deþine 15% din participaþiile la
aceste concesiuni în urma partene-
riatului cu firma sârbã NIS
controlatã de Gazprom Neft.

NIS deþine 85% din aceastã aso-
ciere ºi va plãti circa 60 milioane
euro pentru lucrãrile de explorare
din urmãtorii doi ani. Operaþiunile
de forare vor începe anul viitor.

Anul trecut, o delegaþie a NIS,
condusã de Kirill Kravchenko, di-
rector general pentru Serbia ºi direc-
tor general adjunct pentru activele
din strãinãtate al “Gazpromneft”, a
prezentat autoritãþilor române inten-

þiile de dezvoltare în þara noastrã.
Planurile includeau investiþii în do-
meniul petrolier de câteva sute de
milioane de euro pânã în 2015 ºi
crearea de aproximativ 500 de locuri
de muncã.

Pentru Bulgaria ºi România, þinta
NIS este sã aibã 40 de benzinãrii în
fiecare din cele douã þãri pânã la fi-
nele anului. Ulterior, pânã la finele
lui 2014, NIS vrea sã ajungã la o re-
þea de 80 de benzinãrii în Bulgaria ºi
120 de benzinãrii în România.

A.T.

DEªI ZVONURILE SUMBRE SE
INTENSIFICÃ,

Raiffeisen spune cã nu
pãrãseºte piaþa de capital localã

Raiffeisen Bank nu intenþioneazã
sã renunþe la piaþa de capital localã,
dupã “exiturile” ING, UniCredit ºi
RBS Bank, deºi zvonurile în acest
sens s-au intensificat în ultima
perioadã.

“Zvonurile pe care le menþionaþi
nu sunt adevãrate; nu avem nicio in-
tenþie sã renunþãm la activitatea de
brokeraj”, ne-a declarat Corina Vasi-
le, Director Comunicare ºi Relatii
Publice Raiffeisen Bank.

“Dimpotrivã, considerãm activita-
tea de brokeraj
o activitate che-
ie pentru o ban-
cã universalã,

iar o prezenþã localã este absolut ne-
cesarã”, a mai adãugat Corina Vasile.

Raiffeisen Bank este prezentã pe
piaþa de capital localã prin Raiffeien
Capital&Investment ºi Raiffeisen
Centrobank, prin care oferã produse
structurate la Bursa de Valori Bucu-
reºti. În piaþã, s-a vorbit despre faptul
cã banca austriacã ar dori sã pãstreze
numai una dintre cele douã firme.

Însã, asigurãrile date de directorul

de comunicare Raiffeisen sunt o ve-
ste cât se poate de bunã pentru comu-
nitatea brokerilor, care se micºorea-
zã pe zi ce trece.

Active International ºi GM Invest
se vor retrage din activitatea de inter-
mediere, dupã ce alþi brokeri mici
ºi-au închis porþile sau redimensio-
nat activitatea.

ADINA ARDELEANU

PIATA DE

CAPITAL

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”

Zona euro a aprobat plata tranºei de ajutor
pentru Grecia
l 34,3 miliarde euro vor fi eliberaþi cãtre Atena în câteva zile

Miniºtrii de finanþe din zona euro
au aprobat ieri, în reuniunea de la
Bruxelles, eliberarea unei noi tranºe
de 49,1 miliarde euro (64 miliarde
dolari) din programul de ajutor des-
tinat Greciei, conform anunþului fã-
cut de liderul Eurogrup, Jean-Claude
Juncker.

Din suma menþionatã, 34,3 miliar-
de euro vor fi eliberaþi în câteva zile,
iar restul în primul trimestru din
2013, dacã Atena îºi va respecta
obligaþiile asumate faþã de creditori.

Aceasta este prima platã pe care o
vor face creditorii externi cãtre Gre-
cia în ultimele ºase luni.

De menþionat cã 16 miliarde euro

vor ajunge în sistemul bancar elen,
pentru recapitalizare, 7 miliarde – la
bugetul de stat, iar 11,3 miliarde vor
avea ca destinaþie finanþarea rãscum-
pãrãrii de obligaþiuni.

Guvernul elen a anunþat, sãptãmâna
aceasta, cãvreasãachite11,29miliarde
euro pentru rãscumpãrarea obligaþiuni-
lor în valoare de 31,9 miliarde euro, în
vederea reducerii datoriei.

Miniºtrii din Eurogrup s-au anga-
jat la “mãsuri adiþionale” în cazul în
care reducerea datoriei Greciei nu se
va produce conform drumului stabi-
lit în acest sens. Oficialii zonei euro
nu au specificat despre ce mãsuri
este vorba, însã acestea ar putea fi

noi reduceri de dobânzi pentru
împrumuturile acordate prin pache-
tul de salvare, respectiv majorarea
finanþãrilor pentru infrastructurã.

Christine Lagarde, directorul gene-
ral al Fondului Monetar Internaþional
(FMI),a recomandat ierieliberareaaju-
torului promis Greciei de instituþia pe
care o conduce. Domnia sa a precizat
cã decizia oficialã în acest sens ar putea
fi luatã începând din ianuarie, cu ocazia
unei reuniuni a FMI.

Christine Lagarde a arãtat cã mã-
surile ºi angajamentele luate de Gre-
cia vor permite reducerea datoriei
publice a þãrii la 124% din PIB în
2020. (A.V.)

BÃNCILE, DIN NOU FRAUDATE

DIICOT ancheteazã directori BRD ºi Volksbank
Procurorii Direcþiei de Investiga-

re a Infracþiunilor de Criminalitate
Organizatã ºi Terorism (DIICOT)
au anunþat, ieri, cã ancheteazã o sus-
piciune de fraudã bancarã de 85 mi-
lioane de euro, în care sunt implicaþi
directori ai mai multor unitãþi ban-

care, pr intre care BRD ºi
Volksbank. Învinuiþii au obþinut, în
mod ilegal, credite de la douã unitãþi
bancare, pentru 35 de companii pe
care le controleazã, aratã DIICOT.
Infracþiunile au fost sprijinite de cã-
tre ºapte directori generali ºi direc-

tori comerciali ai bãncilor, care au
coordonat procedura de selecþie a
firmelor, cea de avizare pentru risc,
precum ºi de aprobare a creditelor,
deºi documentele depuse de cãtre
firme nu întruneau cerinþele legale,
precum ºi de cãtre ºase funcþionari

ai respectivelor bãnci, care au ges-
tionat dosarele de credit, potrivit
Direcþiei.

ELENA VOINEA,
ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 13)

Ben Bernanke ridicã
nebunia monetarã
pe noi culmi

CÃLIN
RECHEA

DUPÃ CE A VÃZUT REZULTATELE SELECÞIEI ÎN URMA
CÃREIA VOR FI CONCEDIAÞI CIRCA 900 DE SALARIAÞI

Un angajat al TVR s-a sinucis
Un angajat al Televiziunii Româ-

ne s-a sinucis, dupã ce a vãzut rezul-
tatele selecþiei în urma cãreia vor fi
concediaþi circa 900 de salariaþi,
dupã cum ne-a spus Ion Popescu, li-
derul Confederaþiei Sindicale Naþio-
nale “Meridian”. Potrivit domniei

sale, bãrbatul, în vârstã de 54 de ani,
lucra la postul local de televiziune
din Târgu Mureº, în cadrul
serviciului de pompieri.

“Dupã ce a vãzut rezultatele, s-a
spânzurat. Era cãsãtorit ºi avea un
copil care lucreazã tot la TVR ºi cã-

ruia îi este fricã sã vorbeascã, sã nu
fie dat afarã. Se poate ca ºi Sãftoiu sã
aibã astfel de surprize încât sã-ºi
punã ºtreangul de gât sau sã se
arunce de la etaj…”.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 13)


