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Preºedintele ales în acest
an va guverna, într-un fel
sau altul, pânã în 2024

l “Instituþiile gen DNA ºi DIICOT vor juca un rol important”
l “România pare un stat militarizat”

(Interviu cu Ionel Niþu)

Reporter: De ce aþi ales sã faceþi o
“analizã” scenei politice româneºti?

Ionel Niþu: Pentru cã este o provo-
care intelectualã. ªi pentru cã eu cred
cã 2014 este anul zero al politicii
româneºti. Este anul în care se
sfârºeºte un mod de a guverna; este
anul în care polarizarea societãþii va fi
atins apogeul, este, iatã, anul în care
în vecinãtatea României se petrec lu-
crurigreudeimaginat înurmãcuunan.

Din punct de vedere economic,
2014 va fi anul resetãrii, multe busi-
ness-uri vor dispãrea lãsând locul al-
tora, pentru cã, din nefericire, politi-
cul determinã economicul în
România.

ANCUÞA STANCIU (cu unele
intervenþii ale lui MAKE)

(continuare în pagina 4)

ANALIªTII ANTICIPEAZÃ

Elveþia va menþine cel puþin un an
plafonul impus cursului de schimb
Banca Naþionalã a Elveþiei

(SNB) va menþine cel puþin
încã un an plafonul minim

i m p u s c u r s u l u i d e s c h i m b
franc/euro, ca sã facã faþã presiuni-
lor care pot apãrea dintr-o even-
tualã relaxare cantitativã în zona
euro, conform unui sondaj realizat
de Bloomberg News în rândul
economiºtilor.

În septembrie 2011, Banca Elve-
þiei a stabilit plafonul minim pentru
cursul francului la 1,20 unitãþi/euro
ca sã protejeze exportatorii, sã pre-
vinã deflaþia ºi recesiunea. În au-
gust 2011, francul urcase la 1,008
unitãþi/euro, de la un minim de
1,6828 unitãþi/euro în 2007.

Potrivit sondajului publicat la fi-
nele sãptãmânii trecute, niciun spe-
cialist chestionat nu a anticipat cã
SNB va permite, anul acesta, ca
francul sã se aprecieze ºi sã aibã un
curs sub 1,20 unitãþi/euro. Din cei 21
de economiºti intervievaþi, opt sunt

de pãrere cã SNB va renunþa în 2015
a plafonul impus cursului, iar ºase –
cã banca centralã elveþianã va lua
aceastã mãsurã abia în 2016. Alþi doi
economiºti considerã cã plafonul va

fi eliminat în 2017.
Luna trecutã, preºedintele SNB,

Thomas Jordan, afirma cã plafonul
de 1,20 unitãþi/euro va fi necesar în
viitorul previzibil, din cauza creºte-
rii slabe a preþurilor de consum în
þarã. În martie, Banca Elveþiei ºi-a

redus estimãrile de inflaþie, anti-
cipând cã preþurile de consum vor
stagna anul acesta, iar în 2015 vor
creºte cu numai 0,4%. Conform ana-
lizei Bloomberg, inflaþia din Elveþia

va fi de 0,3% în 2014, respectiv de
0,8% anul viitor.

“Faptul cã SNB ºi-a redus previ-
ziunile de inflaþie, din nou, nu nu-
mai pentru acest an, ci ºi pentru
2015, este cu siguranþã un semn cã
oficialii bãncii nu simt nici cea mai
micã nevoie sã intervinã în privinþa
plafonului cursului, în curând”, de-
clarã Martin Gueth, economist la
LBBW Stuttgart.

Francul a avut un curs de 1,2163
unitãþi/euro vineri, la Zürich, în
creºtere cu 0,1% faþã de ziua ante-

rioarã.
De la începutul anului, moneda el-

veþianã a câºtigat 0,9% raportat la
cea împãrþitã de 18 state europene.

ALINA VASIESCU

DACÃ INIÞIATIVA PRIVIND
“PÃCÃNELELE” VA FI APROBATÃ

Piaþa jocurilor de noroc,
în pericol

Cei peste 400 de organizatori
de jocur i de noroc t ip
slot-machine care activeazã

în þara noastrã ar putea sã disparã
din piaþã dacã proiectul legislativ
care vizeazã interzicerea “pãcãnele-
lor” în locaþiile care nu sunt cazino-
uri sau agenþii Loto va fi aprobat.

Iniþiativa, promovatã de un numãr
de 100 de parlamentari, majoritatea
din PSD, ºi depusã, recent, în Parla-
ment, susþine cã este nevoie de redu-
cerea cazurilor de ludomanie (manie
a jocurilor) ºi de violenþã domesticã.
Iniþiatorii subliniazã cã “anumite
zone, mai periculoase pentru copii,
ar trebui delimitate”.

Reprezentanþii pieþei afirmã cã nu
existã prevederi legale care sã prote-
jeze victimele ludomaniei. Aceºtia
susþin cã, în timp ce operatorii deru-
leazã programe de joc responsabil,
Loteria Românã “nu are niciun fel de
programe privind jocul responsabil

sau protecþia minorilor”.
Potrivit datelor pe care ni le-a fur-

nizat Oficiul Naþional pentru Jocuri
de Noroc (ONJN), în þara noastrã ac-
tiveazã 447 de organizatori de slotu-
ri, încasãrile totale la bugetul de stat
aferente licenþelor ºi autorizaþiilor ri-
dicându-se la peste 560 de milioane
de lei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

Randamentul
obligaþiunilor italiene
pe trei ani, la record
minim

Randamentul titlurilor de stat
italiene cu maturitatea la trei ani a
scãzut, vineri, pânã la un nivel mi-
nim record, în cadrul unei licitaþii
prin care þara a plasat obligaþiuni
de 7,23 miliarde euro cu diverse
scadenþe.

Randamentul obligaþiunilor cu
scadenþa în decembrie 2016 a co-
borât pânã la 0,93% (record minim),
de la 1,12% la licitaþia similarã ante-
rioarã, care a avut loc în 13 martie.
Trezoreria de la Roma a vândut
titluri pe trei ani în sumã de 3,5 mi-
liarde euro, iar cererea din partea in-
vestitorilor a fost de 1,41 ori mai
mare decât oferta.

Bãncile ramburseazã
anticipat cãtre BCE
8,3 miliarde euro

Bãncile din zona euro vor ram-
bursa, sãptãmâna aceasta, 8,265
miliarde euro din împrumuturile
contractate de la Banca Centralã
Europeanã (BCE) prin programul
de urgenþã pe trei ani LTRO (Lon-
ger Term Refinancing Operations),
derulat în 2011 ºi 2012, conform
anunþului BCE.

La finele sãptãmânii trecute, BCE
a informat cã opt bãnci vor rambursa
3,385 miliarde euro din sumele
împrumutate în prima rundã a pro-
gramului LTRO, iar cinci instituþii
de credit – 4,88 miliarde euro din cea
de-a doua rundã.

V.R.

ADRIAN SIMIONESCU, VIENNA INVESTMENT TRUST:

„Sobolewski confundã cultura pieþei
de capital cu cea a instituþiilor de stat”
l ”Depozitarul a avut o problemã de comunicare cu participanþii”

Reporter: Cum explicaþi faptul
cã SIF Moldova apare pe cererea
de completare a convocatorului
AGA al BVB, deºi nu a semnat ce-
rerea, iar Costel Ceocea, preºedin-
tele SIF Moldova, a declarat cã nu
a discutat cu membrii grupului de
acþionari?

Adrian Simionescu: A fost o
confuzie. SIF Moldova ºi-a expri-
mat nemulþumirea în legãturã cu
modul cum a decurs adunarea gene-
ralã la Depozitarul Central (n.r. de
la finalul lunii martie), a adresat
câteva întrebãri reprezentantului
acþionarului majoritar, domnului
Ludwik Sobolewski, nu a primit
nici un rãspuns, ba chiar s-a con-
semnat refuzul.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Va fi fost odatã Carpatica?
Adunarea Generalã Extraordinarã

a Acþionarilor Bãncii Carpatica a
început cu strigãturi ca la “Junii Si-

biului” ºi s-a încheiat
în ritmuri de Kumba-
ya. Conform definiþiei
din Wikipedia, Kum-
baya este, la origini,
un cântec religios, în
care se face apel la
Dumnezeu pentru a

veni în sprijinul celor nevoiaºi, dar
care ºi-a schimbat radical semnifica-
þia în ultimul timp, numele sãu fiind
asociat “viziunilor optimiste naive
asupra lumii ºi a naturii umane”.

De ce nu o horã a unirii? Cauza a
fost, probabil, absenþa unui actor prin-
cipal din ceea ce presa a numit “rãzbo-

iul deschis dintre Carabulea ºi BNR”.
Este vorba, bineînþeles, despre Nico-

lae Cintezã, conducãtorul Direcþiei de
Supraveghere din cadrul BNR.

La prima vedere, Banca Naþionalã
nu avea ce sã caute la o adunare a ac-
þionarilor unei bãnci, ºi nici nu a fost,
dar spectrul sãu ameninþãtor a fost
omniprezent. Motivul este evident:
utilizarea abuzivã, fãrã precedent, a
puterilor discreþionare pentru elimi-
narea acþionarului principal din pro-
cesul decizional. Oare pânã unde va
merge aceastã putere a BNR, odatã
ce oficialii sãi vor intra sub umbrela
imunitãþii absolute garantate de
cadrul legislativ dedicat macrovsta-
bilizãrii?

Situaþia, fãrã precedent pe piaþa
noastrã financiarã, m-a determinat
sã particip la Adunarea Generalã a
Acþionarilor, mai ales cã “puterea”
acþiunilor mele a crescut foarte mult

ca urmare a deciziilor BNR, deºi va-
loarea lor totalã abia cumpãrã un bi-
let la film ºi floricelele de porumb
aferente.

Punctele de pe ordinea de zi urmau
sã fie votate de acþionarii minoritari,
care deþineau împreunã aproape 43%
din acþiunile BCC. Dar nu a fost aºa.
AcþionariI italieni ai bãncii, urmaºii
lui Olivo Lucio ºi Olivo Gian Anto-
nio, care deþineau, la sfârºitul anului
trecut, 5,77%, respectiv 4,79% din
capitalul social, nu au votat, din cauzã
cã documentele pentru împuternici-
rea reprezentanþilor, aflaþi în la adu-
nare, nu au ajuns în termenul prevã-
zut de lege la secretariatul bãncii.

(continuare în pagina 3)

BVB propune cadidaþi deocamdatã incompatibili
pentru conducerea Depozitarului Central
l Ludwik Sobolewski ºi trei administratori BVB, pe listã l ASF are în
lucru un proiect care ar putea elimina incompatibilitãþile

Ludwik Sobolewski, directorul ge-
neral al Bursei de Valori Bucureºti, ºi
trei administratori BVB – Stere Far-
mache, Adrian Lupºan ºi Robert Panã
- se numãrã printre propunerile BVB
pentru conducerea Depozitarului

Central, potrivit informaþiilor publica-
te, vineri, de instituþie.

Cei patru candidaþi sunt, însã, in-
compatibili, în acest moment,
întrucât este în vigoare o dispunere a
Comisiei Naþionale a Valorilor Mo-

biliare (actualmente ASF) care inter-
zice cumulul de funcþii de conducere
la operatorul de piaþã ºi la depozitar.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

CÃLIN
RECHEA

Ionel Niþu este analist de informa-

þii, autor al mai multor articole ºi

cãrþi. Domnia sa a avut amabilita-

tea sã ne ofere un interviu despre

situaþia politicã din acest an ºi de-

spre posibile scenarii politice pen-

tru alegerile prezidenþiale.

Decizia privind achiziþionarea unui nou si-

stem IT la Depozitarul Central – care a

creat disensiuni între conducerea institu-

þiei ºi Ludwik Sobolewski, CEO-ul BVB -

s-a mutat, acum, în Adunarea generalã a

Bursei de Valori, întrucât un grup de ac-

þionari a cerut completarea convocatoru-

lui.

Solicitarea a fost depusã de “Raiffeisen

Capital&Investment”, “Vienna Inve-

stment Trust”, “Rombell Securities”,

“Eastern Securitites”, “BRD Group Socie-

te Generale”, “Eldainvest” ºi “Raiffeisen

Asset Management”, iar grupul propune

ca DC sã fie mandatat sã facã selecþia softului.

Trei dintre aceºti acþionari au reprezentanþi în Consiliul de Administraþie al DC.

Adrian Simionescu, preºedintele Vienna Investment Trust ºi administrator

al Depozitarului Central, dezvãluie, în cadrul unui interviu, despre cum a

perceput derularea Adunãrii Generale de la Depozitarul Central ºi atitudinea

reprezentantului acþionarului majoritar. Domnia sa ne-a vorbit ºi despre im-

portanþa unui nou soft la DC ºi despre pregãtirile, dar ºi despre erorile, fãcu-

te pânã acum de aceastã instituþie.

Potrivit sondajului publicat
la finele sãptãmânii trecute,
niciun specialist chestionat
nu a anticipat cã SNB va
permite, anul acesta, ca
francul sã se aprecieze ºi sã
aibã un curs sub 1,20
unitãþi/euro.


