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RUSIA, ÎN DEFAULT?

Mãsuri de urgenþã
pentru stoparea deprecierii rublei
l Ministerul Finanþelor ºi banca centralã intervin l Cei mai bogaþi 20 de ruºi au pierdut, pe bursã,
zece miliarde de dolari în douã zile

DOLAR = 3,5924 RON

Rusia urmeazã modelul OPEC:
nu vrea sã-ºi reducã producþia
de petrol
l Colapsul preþului petrolului Brent contribuie la
criza rublei
Preþul futures al þiþeiului brut se
menþine în apropierea nivelului minim
al ultimelor cinci ani, la Bursa din
New York, în condiþiile în care Rusia
reitereazã cã îºi va menþine nivelul
producþiei de profil, anul viitor, copiind astfel strategia Organizaþiei Þã-

rilor Exportatoare de Petrol (OPEC),
din care nu face parte. Astfel, producãtorii majori de þiþei din lume nu vor
sã-ºi taie capacitatea, chiar dacã pe
piaþa mondialã existã surplus. (A.V.)
(continuare în pagina 5)

VOCEA RUSIEI - RUSTAM TANKAN,
EXPERT RUS:

R

“Statul Islamic vinde petrol
pe piaþa mondialã la preþul de
50 de dolari barilul”

usia a încercat ieri, pentru
a doua zi la rând, sã stopeze declinul monedei
naþionale, rubla, luând
mãsuri de urgenþã într-o economie
ameninþatã de recesiune.
Ministerul de Finanþe de la Moscova a anunþat cã a început sã vândã
valutã din fondurile sale, estimate la
ºapte miliarde de dolari. În urma
acestei acþiuni, moneda Rusiei a revenit pe curs pozitiv.
Rubla a urcat cu 8,9% la ora
17:54, pe piaþa din Moscova,
ajungând la 62 unitãþi/dolar. De la
începutul anului, rubla s-a depreciat
cu aproape 50%.
Raportat la moneda unicã europeanã, rubla a urcat cu 4,2% ieri, la
81,50 unitãþi/euro.
Tot ieri, randamentul titlurilor guvernamentale ruseºti de referinþã, cu
maturitatea la zece ani, a scãzut cu
148 de puncte de bazã, la 14,76%. În
plus, indicele RTS al pieþei acþiunilor a câºtigat 16%, dupã nouã zile de

declin, în care a pierdut aproape o ajuns la recordul de 80 de ruble.
Alexei Deviatov, economist ºef la
treime din valoarea sa.
“În mod cert, existã panicã pe pie- “Uralsib”, a estimat cã banca centraþe”, afirmã Vitali Isakov, administra- lã a Rusiei ar putea majora rata
tor de active la “Otkritie Asset dobânzii pânã la 22-25%.
Ieri, banca centraManagement” din
lã a Rusiei a anunþat
Moscova, adãugând:
Timothy Ash,
o serie de mãsuri
“Ministerul Finanþe“Standard Bank
pentru sprijinirea
lor dã un semnal cã
vede rubla puter- Group”: “Dobânda monedei naþionale.
nic subevaluatã ºi
ridicatã din Rusia Este vorba despre
ºapte mãsuri tehnicã, la cursul actual,
are sens sã vândã ameninþã stabilitatea ce, menite sã faciliunei economii care teze accesul bãncilor
dolari”.
Sãptãmâna acea- deja are probleme”. la valutã ºi, totodatã,
sã protejeze bãncile
sta, rubla s-a deprede pierderi contabiciat pânã la un nivel
record, forþând, marþi, banca centra- le care le-ar afecta stabilitatea filã a Rusiei sã majoreze rata dobânzii nanciarã.
“Aceste mãsuri sunt destinate sã
de la 10,5% la 17%. Decizia nu a dus
însã, în ziua respectivã, la aprecierea echilibreze oferta ºi cererea pe piaþa
monedei naþionale. Rubla ruseascã valutarã, ceea ce va ajuta la stabilizas-a prãbuºit, marþi, înregistrând o de- rea mai rapidã a cursului de schimb
preciere de peste 20%. Atunci, euro al rublei”, a declarat prim-vice gua atins un nivel fãrã precedent, de vernatorul bãncii centrale a Rusiei,
100 de ruble, iar dolarul american a Ksenia Iudaieva.

Capital Economic: “Un curs
de peste 70 de ruble/dolar ar
genera un ºoc inflaþionist”

În faþa ºefilor de
la Antifraudã
Fiscalã, Victor
Ponta acuzã
tupeul lui
Adrian Sârbu

Asociaþia Brokerilor: “Finanþele
vor sã modifice legea pieþei de
capital printr-o ordonanþã
neconstituþionalã“

DUPÃ CE A CÂªTIGAT ÎN INSTANÞÃ SUSPENDAREA
REVOCÃRII SALE DIN CONDUCEREA SIF TRANSILVANIA

P

remierul Victor Ponta l-a atacat, ieri, din nou, pe Adrian
Sârbu, patronul Mediafax
Group, fãrã sã îl nominalizeze,
spunând cã acesta nu vrea în continuare sã îºi plãteascã taxele. În faþa
ºefilor de la Direcþia Antifraudã Fiscalã , Victor Ponta a declarat: “A
fost o discuþie privatã cu un foarte
i mp o r t a n t o m d e a f a c e r i d i n
România, cãruia i-am spus cã lumea s-a schimbat, România se
schimbã ºi cã trebuie sã plãteascã taxele, chiar dacã timp de vreo 10-15
ani nu a fãcut-o. Mi-a spus cã nu
crede, cã a mai auzit povestea asta ºi
de la alþii ºi cã nu o sã plãteascã nici
el, nici alþii taxe. Ba chiar mi-a spus
cã mã ajutã sã nu ajung preºedinte,
dacã tot am ideea asta. Eu i-am zis
ca o sã-l ajut sã-ºi plãteascã taxele.
Pânã acum vãd cã ne-am atins
amândoi obiectivele. Dar eu zic cã
sunt totuºi în câºtig”.
Omul de afaceri evocat de Ponta
în aceastã declaraþie poate fi recunoscut în persoana lui Adrian
Sârbu, patronul Mediafax Group,
deoarece premierul a afirmat, cu
puþin timp înainte de startul campaniei prezidenþiale, cã omul de
afaceri Adrian Sârbu i-ar fi spus cã
el a ajutat toþi preºedinþii sã ocupe
aceastã funcþie.
VALENTIN BUSUIOC
(continuare în pagina 3)
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l “Grupul de lucru a pregãtit aceste propuneri la
umbra unei structuri fãrã personalitate ºi rãspundere
juridicã”, spune Asociaþia Brokerilor
Asociaþia Brokerilor considerã cã
Ministerul Finanþelor Publice intenþioneazã sã modifice Legea pieþei de
capital printr-o ordonanþã de urgenþã
neconstituþionalã, care încalcã drepturile fundamentale ale investitorilor ºi
guvernanþa corporativã a emitenþilor.
Reacþia brokerilor
vine dupã ce Finan- BURSA
þele, încã sub conducerea Ioanei Petrescu, a publicat, pe 12
decembrie, proiectul de Ordonanþã de
Urgenþã pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaþa
de capital, dupã alte trei variante diferite de proiect de lege.
Asociaþia Brokerilor considerã cã
transformarea proiectului de lege în
proiect de OUG este nejustificatã:

“Deºi cele trei variante de proiect de
lege pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaþa
de capital, publicate anterior, au fost
contestate de reprezentanþi ai acesteia, Ministerul Finanþelor Publice a
transformat ultima variantã în proiect de ordonanþã de urgenþã, cu motivaþia nejustificatã a necesitãþii modificãrii legii, în regim de urgenþã,
«astfel încât sã se asigure facilitarea
accesului investitorilor strãini la piaþa
de capital româneascã ºi sporirea integrãrii României în economia europeanã, respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor investitorilor, guvernanþa corporativã a emitenþilor...»”. (A.A.)
(continuare în pagina 13)

Capital Economic anticipeazã cã un
nivel peste 70 de ruble pentru un dolar
ar fi un ºoc inflaþionist, cu creºteri de
preþuri de 20% în anul 2015, bãncile ºi
corporaþiile ar fi sub presiune, falimentele s-ar înmulþi în sectorul privat,
iar economia ar suferi o cãdere precum
cea din 2009, de 7,8%. Dacã vom asista la o stabilizare a cotaþiei în jurul a 65
ruble/dolar, atunci Rusia va consemna
un vârf de inflaþie de 15-20%, cu câteva falimente ºi un declin de 2-5% al
PIB, însã o crizã bancarã ar fi improbabilã, potrivit sursei menþionate.
Aceasta preconizeazã cã, la un nivel
de 60 ruble pentru un dolar, inflaþia ar
atinge un maxim de 12-15% în trimestrul al doilea al anului viitor, în timp
ce scãderea economicã ar fi de 1-2%.
V. RIBANA
(continuare în pagina 5)

Preþul petrolului va reveni la 80 de
dolari barilul în 2015, potrivit majoritãþii experþilor ruºi. Marsel Salihov, ºeful Departamentului Economie la Institutul de Energeticã ºi Finanþe din Rusia, a declarat, potrivit
«Vocea Rusiei», cã petrolul nu poate

rãmâne atât de ieftin în secolul al
XXI-lea: “Tendinþa pe termen lung
este de creºtere a preþurilor, reieºind
din costurile de producþie ºi a altor
condiþii geologice ºi climatice. (F.A.)
(continuare în pagina 5)

Tradeville: “Perspectivele
rãmân sumbre pentru rublã”
Deprecierea rublei ar putea sã ia o
pauzã dacã petrolul se stabilizeazã,
iar dolarul american se corecteazã
negativ, considerã Mihai Nichiºoiu,
Global Macro Strategist “Tradeville”,
care apreciazã cã, pe termen mai
lung, perspectivele rãmân sumbre
pentru moneda ruseascã.

“Însã, atât declinul cotaþiilor petrolului, cât ºi aprecierea dolarului
american reprezintã fenomene structurale, cu un trend dificil de inversat”, noteazã analistul citat.
A.A.
(continuare în pagina 5)

Frãþilã cere ASF sã ia mãsurile
pentru repunerea sa în funcþie
l Mihai Fercalã: “Frãþilã nu mai poate reveni în Consiliul de
Supraveghere, pentru cã postul nu mai este vacant”

C

onstantin Frãþilã solicitã
Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã (ASF) sã ia act
cã deþine, în continuare, calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere al SIF
Transilvania, dupã ce
Tribunalul Braºov a
anulat decizia AGA SIF3 din august,
prin care fusese revocat din funcþie.
De asemenea, Tribunalul a anulat ºi
hotãrârea AGA de respingere a pornirii acþiunii în rãspundere împotriva
preºedintelui executiv Mihai Fercalã.
Decizia instanþei vine dupã o alta

STEVEN VAN GRONINGEN:

prin care fuseserã suspendate aceleaºi hotãrâri AGA.
SIF Transilvania a transmis cã va
ataca cele douã dispuneri cu apel, iar
Mihai Fercalã spune cã Frãþilã nu
mai poate reveni în Consiliul de Supraveghere, pentru cã postul nu mai

este vacant.
Într-o scrisoare
transmisã, ieri, la ASF,
Constantin Frãþilã
enumerã deciziile judecãtoreºti care îi sunt
favorabile ºi precizeazã: “Vã solicit a lua act
cã deþin în continuare
calitatea de membru al
Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania, continuând a exercita toate atribuþiile care
îmi revin, potrivit legii ºi actului constitutiv, în aceastã calitate”.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 13)

MIHAI TUDOSE:

“Textul Codului Fiscal
“Transelectrica ºi Transgaz
trebuie sã fie clar cu ºase luni revin la Ministerul Economiei”
înainte sã intre în vigoare”

T

extul Codului Fiscal ar trebui
sã fie clar pentru toatã lumea
cu jumãtate de an înainte sã
intre în vigoare, a spus, ieri, Steven
van Groningen, membru în conducerea Consiliului Investitorilor Strãini
din România (FIC), detaliind: “Dacã
suntem de acord ca un proiect de

Cod Fiscal sã intre în vigoare la 31
decembrie, textul trebuie sã fie clar
pentru toatã lumea cu ºase luni înainte. Cu alte cuvinte, acum ar trebui sã
înceapã un proces de dezbatere a
proiectului de Cod Fiscal, astfel încât
sã ne asigurãm cã putem sã încheiem
aceastã procedurã pânã în iunie
2015”.
Domnia sa a subliniat cã mediul de
afaceri nu urmãreºte adoptarea unor
anume taxe sau a unui anumit nivel al
impozitelor, ci îºi doreºte o viziune pe
fiscalitate. “Mediul de afaceri trebuie sã

ºtie cât are de plãtit pentru o perioadã
îndelungatã, ca sã-ºi poatã face bugetul”, a subliniat Steven van Groningen.
Afirmaþiile domniei sale vin în contextul în care, pe parcursul întregului
an, Ioana Petrescu, fostul ministru al
finanþelor publice, a spus cã autoritãþile ºi oamenii de afaceri dezbat proiectul de Cod Fiscal, în vederea rescrierii
lui, acesta urmând sã fie postat pe
site-ul instituþiei pânã la finalul anului
în curs. (EMILIA OLESCU)
(continuare în pagina 11)

G

uvernul a decis, ieri, ca Transelectrica ºi Transgaz sã se
reîntoarcã la Ministerul Economiei, ne-a declarat, ieri, Mihai Tudose, noul ministru al Economiei.
Pânã acum, Transelectrica
(transportatorul naþional de energie)
ºi Transgaz (transportatorul naþional
de gaze) au fost administrate de Secretariatul General al Guvernului
(SGG). Societãþile au ieºit de sub tutela Ministerului Economiei în urmã
cu mai bine de un an, fiind transferate la Ministerul Finanþelor, de la care
SGG le-a preluat în luna februarie a
acestui an.

Desele schimbãri din acþionariat
au fost justificate de autoritãþi prin
obligaþia separãrii calitãþii de acþionar la operatorii economici care
desfãºoarã activitatea de producere
ºi furnizare a electricitãþii ºi gazelor
naturale de calitatea de acþionar la
operatorii economici de transport.
Aceastã obligaþie, care decurge din
normativele europene în vigoare, a
venit ca o mãnuºã intereselor politice, dupã cum au spus gurile rele din
piaþã, la vremea respectivã.
ALINA TOMA VEREHA
(continuare în pagina 6)

