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Deficitul bugetar
al Greciei, mai
mic decât cel
anunþat iniþial

Deficitul bugetar al Greciei a
fost, anul trecut, mai redus decât
s-a anunþat iniþial, conform datelor
prezentate ieri de Oficiul de Stati-
sticã de la Atena (ELSTAT), în
baza noilor norme contabile euro-
pene.

ELSTAT a anunþat cã deficitul
bugetar al Greciei, excluzând chel-
tuielile excepþionale cu recapitali-
zarea bãncilor, a fost de 1,8% din
PIB, faþã de 2,1% din PIB, cât era
estimat iniþial. Dacã este luat în
calcul sprijinul acordat bãncilor,
deficitul a fost de 12,2% din PIB,
faþã de 12,7%, cât era procentul
iniþial.

Oficialii de la Atena aºteaptã ca
deficitul bugetar al Greciei sã ajungã
la 0,8% din PIB anul acesta, respec-
tiv la 0,2% în 2015.

Sãptãmâna trecutã, ELSTAT a
modificat în sens pozitiv datele pri-
vind evoluþia economiei elene în
2013, anunþând un declin de 3,3%,
comparativ cu 3,9%, cât a fost cifra
anunþatã anterior.

Luna aceasta, guvernul de coaliþie
al premierului conservator grec a su-
pravieþuit unui vot de încredere în
Parlament asupra politicilor sale de
austeritate economicã, care, potrivit
autoritãþilor, au ajutat þara sã se pre-
gãteascã pentru o ieºire anticipatã
din programul de salvare.

V.R.

MINISTRUL NICOLESCU A SOLICITAT O VERIFICARE

ANRE nu a identificat nereguli
în tranzacþiile cu gaze de pe BRM

Reglementatorul pieþei noastre
de energie (ANRE) n-ar fi
identificat nereguli în tran-

zacþiile cu gaze desfãºurate în ringul
Bursei Române de Mãrfuri (BRM)
pe 15 septembrie, dupã ce ministrul
delegat pentru Energie, Rãzvan Ni-

colescu, a solicitat, public, o verifi-
care în acest sens, ne-au spus surse
apropiate situaþiei.

Ministrul a solicitat în cadrul
unui seminar energetic, la finele lu-
nii septembrie, Consiliului Concu-
renþei ºi ANRE sã investigheze
tranzacþii cu gaze de pe Bursa
Românã de Mãrfuri (BRM). Dom-
nia sa a explicat: „Pe 15 septembrie,
s-au încheiat tranzacþii cu gaze pe
BRM la un preþ de 85,5 lei/MWh,
dar oferta la preþul de 85 de
lei/MWh a rãmas neatribuitã. Sã ne
explice Consiliul Concurenþei ºi
ANRE cum este posibil aºa ceva”.

Sursele noastre ne-au spus cã Rãz-
van Nicolescu nu a depus o cerere
scrisã pentru realizarea unui control
punctual ºi ne-au precizat: „ANRE
monitorizeazã zilnic tranzacþiile cu
energie ºi gaze ºi verificã datele ra-
portate de agenþii economici. Pentru
licitaþiile din 15 septembrie din rin-

gul BRM nu au fost identificate ne-
reguli”.

În data respectivã, pe platforma
BRM, a fost introdus un ordin de
vânzare pentru 106.000 MWh gaze
naturale din producþia internã, cu li-
vrare în perioada 18-30 septembrie.
Afost înregistrat un ordin de rãspuns
pentru cantitatea de 53.000 MWh la
un preþ de 85,50 lei/MWh. Acest
contract a fost adjudecat.

Un alt ordin a vizat vânzarea a
477.000 MWh gaze naturale din
producþia internã, cu livrare în luna
octombrie fãrã preþ de pornire speci-
ficat. Având în vedere cã pe durata
ºedinþei de tranzacþionare nu s-au
înregistrat ordine de rãspuns, ºedinþa
de tranzacþionare s-a încheiat fãrã
efectuarea vreunei tranzacþii din lip-
sã de participanþi.

A.T.

(continuare în pagina 6)

OMV Austria ar putea rãmâne fãrã
(director) general
l Surse citate de Reuters afirmã cã acþionarul minoritar IPIC este nemulþumit de activitatea lui Roiss
l Astãzi ar avea loc un Consiliu de Supraveghere care ar putea decide schimbarea ºefului OMV

Contractul de management al
lui Gerhard Roiss, directorul
general al grupului austriac

OMV, s-ar putea încheia abrupt, în
urma Consiliului de Supervizare de
astãzi, relateazã Reuters, care citea-
zã surse apropiate situaþiei.

OMV a prelungit contractul lui
Gerhard Roiss pânã în luna martie
2017, dar rezultatele mai slabe din al
doilea trimestru (profitul operaþional

s-a înjumãtãþit din cauza crizei din Li-
bia, performanþele au fost sub aºtep-
tãri) ºi fricþiunile dintre Roiss ºi
Hans-Peter Floren, ºeful diviziei de
gaze naturale, i-ar putea determina pe
acþionari sã facã schimbãri în conduce-
rea companiei, conform sursei citate.

David Davies este considerat de
sursele Reuters ca un posibil candi-
dat la ºefia OMV. Existã ºi voci care
susþin cã fondul IPIC, unul dintre ac-

þionarii importanþi ai OMV, este ne-
mulþumit de activitatea lui Roiss ºi
cã îºi doreºte ca grupul sã nu mai fie
condus de un austriac.

În varã, agenþia Reuters, a infor-
mat, pe surse, cã Gazprom se aflã în
negocieri cu fondul IPIC din Abu
Dhabi pentru a-i cumpãra o partici-
paþie de 24,9% în compania de petrol
ºi gaze naturale OMV (Austria),
însã, ulterior, oficialii companiei

ruse au negat informaþiile.
Informaþiile au apãrut în contextul

în care ºefii Gazprom ºi OMV au
semnat, la Viena, controversatul
acord pentru construirea gazoductu-
lui South Stream, aceastã acþiune
fiind consideratã o sfidare a Austriei
la adresa Uniunii Europene.

ANA ZIDARU

(continuare în pagina 6)

GIURESCU, ASF:

“Credibilitatea pensiilor
private a fost afectatã de
problemele asigurãrilor
ºi ale pieþei de capital”

Credibilitatea sistemului pri-
vat de pensii a fost afectatã
de dificultãþile cu care se

confruntã celelalte douã sectoare fi-
nanciare non-bancare aflate în grija
Autoritãþii de Supraveghere Finan-
ciarã – piaþa de capital ºi asigurãri-,
potrivit lui Ion Giurescu, vice-
preºedintele ASF pen-
tru sectorul de pensii
private.

Domnia sa a declarat
ieri: “Este îngrijorãtor
cã, dupã unirea fostelor
autoritãþi de suprave-
ghere din domeniul
pensiilor private, asigu-
rãrilor ºi pieþei de capi-
tal sub umbrela ASF,
pensiile private încep sã
fie afectate ºi sã piardã
credibilitate, iar aceastã
situaþie nu are nicio le-
gãturã cu evoluþia siste-
mului. Ne-am molipsit
de la asigurãri ºi piaþa de
capital, care se confrun-
tã cu unele probleme, mai mici sau
mai mari”.

Vicepreºedintele ASF considerã
cã sistemul pensiilor private repre-
zintã un factor de stabilitate a pieþei
financiare non-bancare, mai ales cã,
în acest sector, nu au existat eveni-
mente negative, “scandaluri ori pa-
gube”, ci, din contrã, a avut o evo-
luþie ascendentã, cu rentabilitate de
peste 10%, de altfel destul de bunã în
condiþiile unei economii naþionale
care nu este foarte dezvoltatã.

Ion Giurescu a subliniat importan-

þa pensiilor private, care, potrivit
domniei sale, reprezintã principalul
mijloc de economisire la nivel naþio-
nal. Reprezentantul ASF a mai adãu-
gat cã, pânã la finele anului, peste un
milion de oameni vor avea în contu-
rile individuale de pensii private,
sume superioare mediei economisi-

rilor în sistemul bancar.
Potrivit vice-

preºedintelui Autoritã-
þii, sectorul pensiilor
private nu se bucurã de
o vizibilitate prea mare
în piaþã, datoritã faptu-
lui cã acesta funcþionea-
zã foarte bine. “Dacã nu
am fi funcþionat bine,
atunci am fi fost foarte
vizibili, toatã lumea ar fi
ºtiut de noi. Fiind însã
un sistem care nu a creat
probleme, unde nu s-au
întâmplat falimente, nu
s-a plecat cu banii parti-
cipanþilor, lumea nu ºtie
de acest sistem”, a spus

Ion Giurescu, care a mai precizat cã
Autoritatea are o relaþie bunã de co-
laborare cu Guvernul, pentru crearea
de posibilitãþi de investire în zone
destul de sigure.

La finele lunii august, din cele
16,9 miliarde lei, activele nete ale
pensiilor private obligatorii, 67,01%
erau investite în titluri de stat, în timp
ce 5,45% din active erau plasate în
depozite bancare, potrivit unui ra-
port al ASF.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

EXPERÞI BANCARI ªI POLITICIENI SESIZEAZÃ:

Bancheri suspectaþi
de “trafic de influenþã” ºi
“manipularea cursului”

l Eugen Nicolãescu, vicepreºedintele Comisiei de Buget, Finanþe ºi Bãnci din Camera Deputaþilor:
“Declaraþiile bancherilor, care nu au legãturã cu realitatea, ci cu traficul de influenþã, nu pot fi luate
în seamã de cineva” l Specialiºtii spun cã afirmaþiile ºefilor de bãnci urmãresc influenþarea votului
din Parlament asupra conversiei creditelor în valutã

U
nii politicieni, dar ºi o
parte dintre analiºtii eco-
nomici considerã cã afir-
maþiile fãcute recent de

Tomas Spurny, preºedintele execu-
tiv al Bãncii Comerciale Române
(BCR), ºi Laszlo Diosi, directorul
executiv al OTP Bank, sunt manipu-
latoare ºi urmãresc influenþarea vo-
tului pe care Parlamentul urmeazã
sã-l dea pe iniþiativele legislative
care privesc conversia creditelor în
valutã. De aceeaºi pãrere sunt chiar
ºi unele surse din piaþa bancarã.

În urmã cu circa o sãptãmânã,
ºeful BCR a precizat: “Sãptãmâna
viitoare, chiar în aceastã clãdire (n.r.
Palatul Parlamentului) s-ar putea sã
avem un vot pe o lege privind con-
versia creditelor în valutã la cursul
istoric. (...) Dacã asta se întâmplã,
dacã o lege va permite o astfel de
conversie, moneda localã se va prã-
buºi precum celebrul boxer Rocky în
prima rundã a meciului, la începutul
filmului. Deprecierea leului va fi de
aproximativ 20%, iar impactul asu-
pra capitalului sistemului bancar va
fi de aproximativ 9 - 10 miliarde
euro.

(…) Dacã vrem sã eliminãm
acest risc trebuie sã avem o altã plat-
formã de discuþii în urmãtorii 2 - 3
ani, dar dacã vrem sã facem asta
sãptãmâna viitoare vom avea turbu-
lenþe serioase în mediul economic
din România”.

În acelaºi ton, cu mai puþin de o
sãptãmânã în urmã, Laszlo Diosi,
directorul general al OTP Bank, a
“recomandat” clienþilor împrumu-
taþi în franci elveþieni sã-ºi pãstreze
creditele în aceastã monedã,
susþinând cã francul elveþian va
avea un curs descendent, în circa
doi ani, în timp ce economia euro-
peanã se va întãri: “Creditele în
CHF sunt pe termen lung ºi cred cã
de acum, când cursul este fix la 1,2
CHF/euro, potenþialul va fi mai bun
când economia europeanã se va
îmbunãtãþi. Sincer, cred cã în doi
ani va fi 1,35-1,4 CHF/euro. Reco-
mand clienþilor sã-ºi pãstreze credi-
tele în CHF pentru cã nu poate fi
mai rãu de atât, dar existã un mare
potenþial pentru îmbunãtãþire”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Confruntãri între manifestanþi ºi
persoane mascate la Hong Kong
l Poliþia a început sã demonteze baricadele
demonstranþilor l Beijing-ul considerã
“imposibile” cererile protestatarilor

Locul de protest Occupy Central
din Hong Kong a fost, ieri, scena
unor manifestaþii tensionate, unde
sute de demonstranþi care se opun
ocupaþiei pro-democraþie au încercat
sã dãrâme baricadele de protest.

Poliþia a format
un lanþ uman pentru
separarea protesta-
tarilor de cei care intenþionau sã “spar-
gã” zona ocupatã de trei sãptãmâni, în
cartierul Admiralty, în apropierea cen-
trului financiar al oraºului.

Zeci de bãrbaþi, unii purtând mãºti
chirurgicale, au bruscat protestatarii
ºi i-au cerut Poliþiei sã elimine barica-
dele, respectiv sã elibereze drumuri-
le, conform postului local de televi-
ziune iCable. Doi atacatori au fost
trântiþi ºi þinuþi la pãmânt de cãtre po-
liþiºti, care au format cordoane pentru
a-i opri pe ceilalþi, scuipaþi de cãtre
manifestanþi, care strigau “arestaþi

triadele”, referindu-se astfel la mafia
chinezã, suspectatã cã a provocat vio-
lenþe în locurile ocupate.

Cei care doresc îndepãrtarea pro-
testatarilor (ºoferi de taxi, lucrãtori
din transport) îi acuzã pe manifestanþi

de deteriorarea
mijloacelor lor de
trai.

Poliþia a îndemnat la calm, pãrând
sã convingã protestatarii sã formeze
un culoar prin care oponenþii lor sã
poatã pãrãsi zona.

Incidentele au avut loc la câteva
ore dupã ce sute de poliþiºti au de-
montat baricade, în mai multe locuri,
atât la Admiralty, cât ºi în cartierul
comercial Mongkok, aflat în zona
continentalã a Hong Kong-ului,
profitând de numãrul mic de mani-
festanþi careau petrecut noapteade du-
minicãspre luni afarã. (V. RIBANA)

(continuare în pagina 15)

Ion Giurescu:

“Sectorul pensiilor

private nu se bucurã

de o vizibilitate prea

mare în piaþã,

datoritã faptului cã

acesta funcþioneazã

foarte bine”.
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