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Germania
nu va contracta
împrumuturi în 2015

Ministrul german de Finanþe,
Wolfgang Schaeuble, a anunþat, ieri,
cã Executivul de la Berlin se va abþi-
ne în 2015, pentru prima datã dupã
1969, de la noi împrumuturi, ºi a
apãrat eforturile de consolidare a bu-
getului þãrii, afirmând cã Germania
este încã departe de a îndeplini regle-
mentãrile UE, transmite Reuters,
conform Agerpres.

Guvernul de la Berlin se va con-
centra pe politicile de stabilitate,
“orice altceva ar duce la o crizã de
încredere”, a declarat Wolfgang
Schaeuble, adãugând: “Este ultimul
lucru de care avem nevoie în Europa,
în actualul context”. Oficialul ger-
man s-a referit la crizele din Siria,
Ucraina ºi Irak, precum ºi la epide-
mia de Ebola din Africa.

În 2015, guvernul federal german
intenþioneazã sã cheltuiascã 299,5
miliarde de euro, în creºtere faþã de
296,5 miliarde de euro în acest an.
Executivul a precizat cã va spori in-
vestiþiile în infrastructurã, educaþie,
ºtiinþã ºi cercetare, dar nu va con-
tracta alte datorii pentru a sprijini no-
ile cheltuieli. Va fi pentru prima datã
dupã 1969 când statul federal ger-
man nu va contracta alte datorii, iar
acest echilibru va fi pãstrat pânã în
2018.

PIB-ul Germaniei a înregistrat o
scãdere neaºteptatã în trimestrul al
doilea (-0,2%), prima din ultimele
12 luni, ceea ce ridicã noi semne de
întrebare cu privire la relansarea
economiei europene.
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Mai poate Wall Street sã ignore piaþa muncii ºi noile
credite subprime din Statele Unite?
Pieþele internaþionale au aºtep-

tat nerãbdãtoare raportul ofi-
cial privind situaþia pieþei

muncii din Statele Unite în
august 2014.

Aºteptãrile indicau peste
200 de mii de noi locuri de
muncã ºi confirmarea tendin-
þei pe care se bazeazã Federal
Reserve în deciziile de politi-
cã monetarã. Dar BLS (Bure-
au of Labor Statistics) a deza-
mãgit. Doar 142 de mii de locuri de
muncã au fost create, majoritatea în
sectorul serviciilor.

“Nu cred datele de la BLS”, a de-
clarat Mark Zandi, economist ºef la

Moody’s Analytics, pentru postul de
televiziune CNBC, iar alþi econo-
miºti de pe Wall Street au exprimat

aceeaºi opinie. Prognozele de
pe piaþã indicau 225.000 noi
locuri de muncã ºi o scãdere a
ratei ºomajului pânã la 6,1%.
Adicã datele care depãºesc
aºteptãrile sunt credibile, iar
orice altceva nu este decât o
“greºealã” lipsitã de credibili-
tate?

În ceea ce priveºte rata ºomaju-
lui, analiºtii au avut dreptate, dar
motivele au fost altele. Aceasta se
calculeazã pe baza sondajului de
la nivelul gospodãriilor, care indi-

cã o creºtere a numãrului persoa-
nelor din afara forþei de muncã
pânã la un nou record, de 92,269
milioane, ºi declinul gradului de
participare al populaþiei civile în
cadrul forþei de muncã pânã la
62,8%, un minim al ultimilor 36
de ani (vezi graficul 1).

David Stockman, fost membru al
Congresului ºi fost Director al Buge-
tului în administraþia Reagan, a pu-
blicat o analizã detaliatã a perspecti-
velor pieþei muncii din SUA pe blo-
gul sãu (http://davidstockmanscon-
tracorner.com).

(continuare în pagina 14)

ÎN BÃTÃLIA PE CREDITELE ÎN FRANCI ELVEÞIENI

Prima înfrângere a bãncilor
l Instanþa noastrã a decis, în premierã, convertirea în lei a unui credit în
franci elveþieni, la cursul de schimb de la data acordãrii, plus 10%

Prima înfrângere a bãncilor în
faþa clienþilor, în bãtãlia din
zona creditelor în franci elve-

þieni (CHF), s-a produs.
Tribunalul de la Galaþi a decis ire-

vocabil convertirea în lei a unui cre-
dit în franci elveþieni, la cursul
de schimb de la data acordãrii
lui, la care se adaugã o majora-
re de 10%.

Instituþia financiarã care a
pierdut procesul este
Volksbank România.

Mai mult decât atât, clientul
a obþinut ºi anularea clauzei de
comision de risc, aceasta fiind
declaratã nulã pe motiv cã este
abuzivã, dar ºi restituirea sumei plãti-
te pentru acoperirea acestui comision.

Pe scurt, soluþia pronunþatã la fina-
lul lunii iunie de instanþa de la Galaþi,
precizeazã: “Admite recursul. Modi-

ficã în tot sentinþa recuratã ºi în reju-
decare: Admite acþiunea ºi, în conse-
cinþã, obligã pârâta sã converteascã în
RON creditul acordat reclamantei, la
cursul de schimb CHF/RON de la
data acordãrii creditului, curs majorat

cu 10%. Constatã nulitatea absolutã a
clauzei privind comisionul de risc, re-
denumit comision de administrare
credit. Obligã pârâta la plata cãtre re-
clamantã a sumei de 32.017,77 lei, re-

prezentând contravaloare comision
de risc. Irevocabil”.

Avocatul Gheorghe Piperea,
care-i reprezintã pe cei 2.400 de de-
bitori ce au acþionat mai multe bãnci
în judecatã pe aceeaºi temã (menþio-

nãm cã dosarul în care clientul
a obþinut câºtig de cauzã nu
este reprezentat de domnul Pi-
perea), ne-a precizat: “Este
vorba despre un precedent care
va fi greu de rãsturnat în cele-
lalte procese. Concret, soluþia
se traduce dupã cum urmeazã:
dacã acel credit în CHF fusese
acordat în 2007, la un curs de
1,8 lei/CHF, înseamnã cã

împrumutul a fost îngheþat la un curs
de sub 2 lei/CHF.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Piaþa de
capital începe
sã aibã idei
l Tensiuni în conducerea Bursei

P
iaþa noastrã de capital nu îºi
îndeplineºte, deocamdatã,
rolul de finanþare a econo-
miei, dar, mãcar, are câteva

idei de dezvoltare, unele mai vechi,
altele mai noi, dupã cum reiese din
prezentãrile susþinute la a treia ediþie
a conferinþei “Finanþare prin piaþa de
capital”, organizatã, ieri, de ziarul
“BURSA”.

Platformele de tranzacþionare
pentru IMM-uri reprezintã o solu-
þie propusã de Adrian Lupºan, di-
rectorul de dezvoltare al “Certin-
vest” ºi vicepreºedinte BVB, în
timp ce Andre Cappon, preºedinte-
le firmei americane de consultanþã
“The CBM Group”, a venit cu câte-
va propuneri care au funcþionat
pentru dezvoltarea altor pieþe
emergente (vezi detalii în paginile
4-6).

În timp ce instituþiile pieþei de ca-
pital lucreazã de zor sã se adapteze la
cerinþele investitorilor strãini ºi la
regulamentele europene, emitenþii
listaþi deja explicã, aproape brutal,
problemele cu care se confruntã.

“Piaþa de capital din þara noastrã
nu funcþioneazã, în mod clar, pen-
tru cã nu sunt bani pe bursã”, opi-
neazã Mar ian Pet re Miluþ ,
preºedintele “Prefab”, în timp ce
Radu Toia, vicepreºedinte execu-
tiv SIF3 Transilvania, este de pãre-
re cã dezvoltarea pieþei româneºti
de capital poate avea loc doar prin
noi înºine.

“ªansa pieþei noastre de capital stã
în atragerea de resurse interne: pla-
sarea banilor populaþiei, cât ºi ai an-
treprenorilor interni pe bursã, va
conduce la crearea unui miez dur
pentru piaþa româneascã de capital",
a spus domnul Toia.

Cel puþin la nivel declarativ, re-
prezentanþii Bursei de Valori Bucu-
reºti par sã fie de acord cu emitenþii
ºi se aratã conºtienþi de problemele
“din teren”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

IOAN RUS:

600 de km de autostradã,
în Master Planul General
de Transport

Draftul Master Planului Ge-
neral de Transport, care ur-
meazã sã fie aprobat de Co-

misia Europeanã, prevede ca în inter-
valul 2014-2020 sã se construiascã
aproape 600 de kilometri de autostra-
dã, a declarat ieri ministrul Transpor-
turilor, Ioan Rus. Domnia sa a adãu-
gat: “Cu siguranþã nu vom avea
3.000 de km de au-
t o s t r a d ã , c ã n u
avem ce sã facem
cu ei, sã spunem, chiar 3.000. În
draftul (Master Planului - n.r.), care
nu este 100% aprobat de Comisia
Europeanã (...), sã spunem, în inter-
valul acesta 2014 - 2020 ne vom
apropia de încã 600 de km de auto-
stradã. Ne-ar trebui 2.500 de km de
drum expres ºi în jur de 3.000 de dru-
muri transregionale modernizate ºi
140 km de ºosele de ocolire ºi o parte

de drumuri de ieºire spre punctele de
frontierã. Vom vedea dupã ce avem
acest document. Se va supune dezba-
terii publice, s-ar putea sã se modifi-
ce unele lucruri dacã se justificã. Va
fi aprobat în Guvern ca document
operaþional ºi se va transforma în
Programul Operaþional al Guvernului
României vizând dezvoltarea siste-

mului rutier, fero-
viar, naval, aerian.

Sãptãmâna vii-
toare vor fi discuþii finale cu Comisia
Europeanã pe tema Master Planului.

“Prima prezentare a acestui docu-
ment va fi aici în Parlament, la Co-
misa de transporturi, urmând sã îl
prezentãm publicului”, a declarat
Rus, citat de Agerpres.

A.G.

(continuare în pagina 15)

Citiþi detalii despre eveniment
în paginile 4, 5 ºi 6.
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