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RATA CREDITELOR NEPERFORMANTE A
URCAT LA 21,7%

Nicolae Cintezã:
“Neperformanþa în sistem a
explodat, dar nu sunt speriat”

Rata creditelor ne-
performante a
crescut în luna

octombrie, faþã de sep-
tembrie, cu 0,1 puncte
procentuale, potrivit lui
Nicolae Citenzã, direc-
torul Direcþiei de Supra-
veghere din cadrul Bãn-
cii Naþionale a României
(BNR). Domnia sa a de-
clarat, ieri, în cadrul unei conferinþe,
cã, deºi rata creditelor neperformante
va creºte anul viitor într-un ritm mai
lent, 2014 va fi cel mai greu an din
toþi anii de dupã crizã.

Oficialul BNR a de-
clarat: “În luna septem-
brie, rata creditelor ne-
performante era de
21,6%, iar în octombrie
de 21,7%. Neperfor-
manþa în sistem a explo-
dat. Eu, personal, nu
sunt speriat de aceastã
cifrã. Cu toate acestea,
NPL ratio (n.r. rata cre-

ditelor neperformante) va continua
sã creascã.

VERONICA PLÃCINTESCU

(continuare în pagina 14)

ATACURI FÃRÃ PRECEDENT

Cadourile lui Bãsescu
de Moº Nicolae

A
searã, de Moº Nicolae,
preºedintele Traian Bã-
sescu ºi-a bãgat bocan-
cii în cizmuliþele inami-

cilor sãi politici, cadourisindu-i pe
aceºtia cu atacuri directe. Mulþi zic
cã ºeful þãrii, de fapt, ºi-ar fi bãgat
picioarele...

Traian Bãsescu l-a atacat dur pe
Victor Ponta, numindu-l “profund
corupt” ºi acuzându-l cã îl favorizeazã
pe Sebastian Ghiþã, proprietarul
RTV, sã obþinã contracte pe bandã
rulantã cu statul în domeniul IT.

Bãsescu l-a acuzat pe premier de
corupþie ºi în cazurile Roºia Monta-
nã ºi Rompetrol, susþinând cã încear-
cã sã-ºi ascundã hoþia sub acte nor-
mative: “Victor Ponta a încercat sã
facã sã disparã 400 milioane de dolari
datoraþi de Rompetrol,
ascunzându-se sub o lege declaratã
neconstituþionalã. Este corupt pentru
cã a vrut sã-ºi ascundã sub lege aran-
jamentele pentru Roºia Montanã.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 4)

ªomajul din Franþa, la

cel mai ridicat nivel

din ultimii 16 ani

Rata ºomajului din Franþa a crescut,
în trimestrul al treilea din 2013, la
10,9%, acesta fiind cel mai ridicat ni-
vel din ultimii 16 ani, conform datelor
preliminare publicate ieri de Institutul
de Statisticã de la Paris (Insee).

În trimestrul anterior, rata ºomaju-
lui din Franþa a fost de 10,8%, pro-
centul fiind revizuit în scãdere de la
10,9%, cât anunþase iniþial Insee.

Cel mai ridicat nivel al ºomajului
din Franþa a fost înregistrat în 1997:
11,2%.

Moody’s a îmbunãtãþit

perspectiva ratingului

Spaniei

Agenþia de
evaluare finan-
ciarã Moody’s a
modificat în sens
pozitiv perspecti-
va ratingului
Spaniei de la “ne-
gativã” la “stabi-

lã”, confirmând totodatã calificati-
vul þãrii la “Baa3”, pe fondul îmbu-
nãtãþirii perspectivelor economice
pe termen mediu, al scãderii riscuri-
lor de finanþare ºi vulnerabilitãþilor
externe.

Conform Moody’s, Spania traver-
seazã o perioadã de stabilizare susþi-
nutã a economiei, cu perspective
îmbunãtãþite pe termen mediu, care
anunþã ºi o ameliorare a situaþiei finan-
þelor publice. Situaþia de pe piaþa mun-
cii s-a stabilizat, iar sectorul privat ne-
financiar continuã sã-ºi reducã gradul
de îndatorare, potrivit agenþiei.

Moody’s anticipeazã cã economia
Spaniei va începe sã creascã moderat
anul viitor.

V.R.

ÎN PLINÃ IARNÃ, FÃRÃ FRICÃ DE ÎNGHEÞ

UE “pune paie”
pe gazul Rusiei
l Comisia cere renegocierea acordurilor cu
Gazprom pentru South Stream, deoarece nu respectã
legislaþia europeanã l Rusia susþine cã gazoductul
este guvernat de legislaþia internaþionalã
l Construcþia South Stream nu va fi stopatã de CE
l România poate face faþã unei eventuale sistãri a
livrãrilor de gaze din Rusia

Gazoductul South Stream nu poate
opera pe teritoriul Uniunii Europene
(UE) dacã nu respectã legislaþia
europeanã din domeniul energetic, a
declarat Klaus-Dieter Borchardt, di-
rector în cadrul Departamentului pen-
tru Energie din Comisia Europeanã

(CE). Potrivit Reuters, domnia sa a
spus cã legile europene nu permit
furnizorilor ºi producãtorilor de gaze
sã deþinã propriile conducte de trans-
port. (ALINA TOMA VEREHA)

(continuare în pagina 13)

Reprezentanþii Comisiei Europene au anunþat, miercuri, cã acordurile bilaterale înche-

iate între Rusia, Bulgaria, Serbia, Ungaria, Grecia, Slovenia, Croaþia ºi Austria pentru

construcþia gazoductului South Stream încalcã legislaþia UE ºi trebuie renegociate de

la zero. Aceste acorduri nu sunt de datã recentã, iar construcþia gazoductului a înce-

put în unele þãri partenere.

Anunþul UE vine în contextul în care Ucraina nu a semnat, recent, un acord de asociere

cu UE suspendând negocierile pentru a se orienta cãtre Rusia. Ucraina este o rutã-cheie

în transportul gazelor naturale cãtre UE. Rusia, care asigurã 60% din nevoile de gaze

naturale din Ucraina, a ameninþat cu mãsuri în cazul semnãrii acordului, oferindu-i ca al-

ternativã calitatea de membru în uniunea vamalã cu Belarus ºi Kazahstan.

Multe þãri din Centrul ºi Estul Europei au un grad mare de dependenþã de importurile

de gaze din Rusia ºi au îngheþat de frig de douã ori din 2006 pânã în prezent, când Ru-

sia a sistat livrãrile de gaze pe fondul unor conflicte cu Ucraina.

România este dependentã doar într-o proporþie de 20% de importurile de gaze din Ru-

sia, care vin pe teritoriul ucrainean. Potrivit unor surse din piaþã, pe fondul scãderii

consumului din acest an, þara noastrã ar putea face faþã la limitã unei eventuale sistãri

a importurilor dacã este închisã alimentarea cu gaze a marilor consumatori întrerupti-

bili (n.r. autoritãþile au mai luat astfel de decizii când am traversat ierni grele, iar gazul

nu a fost suficient pentru asigurarea încãlzirii).

La Pungeºti, ca-n Kosovo
l Surse: „Operaþiunile de la Pungeºti, conduse de
jandarmi antrenaþi în zona de conflict Kosovo”
l Claudiu Crãciun: „Voi merge, la finalul acestei
sãptãmâni, la Pungeºti. Trebuie sã fim solidari cu
oamenii din zonã” l Localnicii cer intervenþia
statului, în vederea opririi acþiunilor jandarmilor

De la începutul sãptãmânii,
când compania americanã
Chevron a început sã-ºi in-

staleze prima sondã de explorare, ºi
pânã în prezent, la Pungeºti au fost
detaºaþi circa 500 de jandarmi, po-
trivit declaraþiilor unora dintre pro-
testatarii aflaþi în zonã, care susþin
cã operaþiunile au fost conduse de
jandarmi antrenaþi în zona de con-
flict Kosovo.

O astfel desfãºurare de forþe la un
protest format din doar câteva zeci

de oameni nu poate fi justificatã,
însã, nici de autoritãþile statului, nici
de compania americanã Chevron,
care nu au avut un rãspuns cu privire
necesitatea angajãrii unui numãr atât
de mare de jandarmi, în zonã.

Conform unor surse, jandarmii au
fost aduºi în regiune cu patru autoca-
re ºi ºase autospeciale, fiind o adevã-
ratã descindere de forþã.

ALEXANDRA CRÃCIUN

(continuare în pagina 2)

La câteva sute de kilometri de Capitala

þãrii, la Pungeºti, au loc scene parcã

desprinse de pe teatrul de operaþiuni

dintr-o zonã de rãzboi: desfãºurãri de

forþe ale jandarmilor, accesul presei ºi

al populaþiei se face doar pe bazã de le-

gitimaþie, drumul este pãzit, iar dosare-

le penale ºi contravenþiile “curg” în de-

favoarea protestatarilor cât ºi a localni-

cilor din satul vasluian, unde compania

americanã Chevron urmeazã sã-ºi am-

plaseze prima sondã în vederea explo-

rãrii gazelor de ºist.

Loviturã pentru SIF-uri
l ASF: “Concertarea fondurilor cu administratorii lor, presupusã din oficiu” l Costel Ceocea, SIF2:
“Putem presupune cã SIF1 ºi SIF4 acþioneazã concertat, ceea ce este o abordare cât se poate de eronatã”

Fondurile de investiþii ºi SIF-urile sunt con-
siderate cã acþioneazã concertat cu admi-
nistratorii lor, potrivit unui aviz dat de Au-

toritatea de Supraveghere Financiarã, la începu-
tul sãptãmânii.

Prevederile se aplicã fondurilor închise ºi
deschise, fondurilor de pensii, SIF-urilor. Potrivit
avizului, vor fi considerate concertate ºi fondurile

care au acelaºi administrator.
Aceastã mãsurã pare sã nu convinã SIF-urilor,

în condiþiile în care anul acesta SIF1 Ba-
nat-Criºana a preluat jumãtate din SAI Muntenia
Invest, administratorul SIF Muntenia, iar SIF2
Moldova ºi-a anunþat intenþia sã preia cealaltã ju-
mãtate.

Costel Ceocea, preºedintele “SIF2 Moldova”,

ne-a declarat cã este surprins de avizul dat de cãtre
ASF, în condiþiile în care, în ultima perioadã, s-a
vãzut o deschidere mare din partea ASF pentru re-
vizuirea legislaþiei, astfel încât aceasta sã fie ali-
niatã cu cea europeanã.

OCTAVIAN RADU
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