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Yves Mersch,
BCE: “Economia
zonei euro este
într-o situaþie
criticã”

Economia zonei euro este “într-o
situaþie criticã”, din cauza ritmului
slab de creºtere ºi a inflaþiei extrem
de scãzute, susþine Yves Mersch,
membru în board-ul executiv al Bãn-
cii Centrale Europene (BCE).

“Situaþia economicã este criticã.
Creºterea economicã este slabã, iar
inflaþia este extrem de scãzutã”, a
spus Mersch, în cadrul unui eveni-
ment organizat de bãncile locale din
oraºul german Herrenberg.

Oficialul BCE a subliniat cã stabi-
lizarea preþurilor de consum este “o
condiþie indispensabilã” pentru im-
pulsionarea economiei, însã nu este
suficientã pentru ca zona euro sã
înregistreze un ritm susþinut de
creºtere. În opinia sa, statele din re-
giune trebuie sã-ºi îmbunãtãþeascã
gradul de competitivitate ca sã
genereze o creºtere sustenabilã.

Declaraþiile lui Mersch au fost fã-
cute la mai puþin de o sãptãmânã
dupã ce BCE a decis sã menþinã
dobânda de politicã monetarã la ni-
velul minim record de 0,05%.

Inflaþia anualã din zona euro a fost
de 0,4% în octombrie anul acesta -
cu mult sub þinta BCE pe termen me-
diu, de aproape 2%.

V.R.

SÃPTÃMÂNA ACEASTA

SUA ar putea amenda
bãncile suspectate cã au
manipulat cursul de schimb
l Fiecare bancã ar putea fi sancþionatã cu pânã la
300 de milioane de dolari

Bãncile suspectate cã au manipu-
lat piaþa schimburilor valutare, care
se ridicã la 5.300 de miliarde de do-
lari pe zi, se pregãtesc sã ajungã, în
aceastã sãptãmânã, la acorduri amia-
bile cu autoritãþile de reglementare
din SUA, spun surse apro-
piate situaþiei, citate de
presa internaþionalã.

Conform acestora, Comisia pentru
Tranzacþii Futures (CFTC) din SUA
ar putea acorda, în acest caz, amenzi
de pânã la 300 de milioane de dolari
fiecãrei societãþi investigate, în funcþie
de nivelul implicãrii. Sursele mai
spun cã nu este clar, deocamdatã, câte

firme ar putea ajunge la un acord cu
CFTC, dupã ce autoritãþile de regle-
mentare bancarã din Marea Britanie
ºi SUA se pregãtesc sã aplice amenzi
în acelaºi caz, sãptãmâna aceasta.

Bãncile luate în vizor de autoritãþi
pentru manipularea cursu-
lui de referinþã sunt “Bar-
clays” Plc, “HSBC Hol-

dings” Plc ºi “Royal Bank of Scot-
land Group” Plc din Marea Britanie,
“Citigroup” Inc. ºi “JPMorgan Cha-
se & Co.” din SUA, respectiv UBS
AG din Elveþia. (A.V.)

(continuare în pagina 5)

VOLKSBANK SPARGE GHEAÞA ÎN SCANDALUL CREDITELOR
ÎN FRANCI ELVEÞIENI

Bombã pe piaþa bancarã -
creditele în CHF, convertite
cu discount de 30%
l Finanþele discutã impozitarea reducerii

N
ebunia creditelor în franci
elveþieni (CHF) pare sã fi
ajuns la un punct nevral-
gic, în care cel puþin una

dintre bãncile implicate ar fi cedat.
Se pare cã Volksbank România,

care are un vast portofoliu de credite
în CHF, a luat o decizie istoricã, ce
va marca întreaga piaþã.

Banca ar urma sã propunã clienþi-
lor care au astfel de împrumuturi
conversia acestor credite în moneda
naþionalã, la un curs de aproximativ
2,5 lei/CHF, cu DAE de 5,81% pe an
ºi cu o reducere a soldului de
20-35%, dupã cum ne-au spus surse
apropiate situaþiei. Potrivit acestora,
banca va demara o campanie publi-
citarã pe aceastã temã.

Contactaþi de ziarul BURSA, re-
prezentanþii Volksbank România nu
au dorit sã comenteze informaþia.

Gheorghe Piperea, avocatul a cir-
ca 2.500 de reclamanþi care au solici-
tat în instanþã denominarea credite-
lor în franci elveþieni, susþine cã,
dacã se va întâmpla acest lucru, “nu
mai este loc de întoarcere pentru ni-
cio bancã”.

Domnia sa ne-a declarat: “Toate
instituþiile financiare care au astfel
de credite vor fi în ofsaid ºi nu au
cum sã rãmânã aºa. Bãncile trebuie
sã ia decizii similare, altfel
Volksbank poate face o adevãratã
afacere, preluând creditele de la ce-
lelalte instituþii financiare, în baza
înþelegerilor cu clienþii altor bãnci,

dupã care le va converti, în noile
condiþii”.

Gheorghe Piperea ne-a spus cã
domnia sa nu a primit nimic oficial
legat de aceastã decizie: “Deºi, ca
reprezentant al unui numãr destul
de mare de reclamanþi contra
Volksbank în aceastã speþã, ar fi
trebuit sã fiu priumul care sã pri-
mesc o astfel de ofertã, personal,
nu am vãzut niciun document ofi-
cial pe subiect. Acest fapt mã face
sã fiu reþinut în a crede astfel de
zvonuri, dar, dacã ele se vor adeve-
ri, nu pot decât sã mã bucur cã, în
sfârºit, munca mea de peste un an a
dat roade”.

Nicolae Cintezã: “Discountul
acordat de Volksbank ar
putea fi impozitat de
Ministerul Finanþelor”

Volksbank a informat Banca Cen-
tralã cu privire la oferta care ar urma
sã fie trimisã clienþilor cu împrumu-
turi în franci elveþieni, dupã cum
ne-a spus Nicolae Cintezã, directo-
rul Direcþiei de Supraveghere din ca-
drul BNR, care ne-a precizat: “Am
fost informaþi de cãtre bancã referi-
tor la aceastã hotãrâre, dar Banca
Naþionalã nu are nicio implicare, de-
cizia nu-i aparþine”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 6)

Ce-a fost mai întâi:
Ponta, Iohannis sau gãina?
Zeci de gãini alergau, ieri,

buimace, prin ograda Alian-
þei Creºtin Liberale (ACL),

fãrã sã se ºtie, în zãpãceala genera-
lã, cine le aruncase peste gard: Ga-
briela Vrânceanu Firea, purtãtor de
cuvânt al PSD, a afirmat cã „dreap-
ta” ºi-a înscenat aceastã invazie
avicolã, în timp ce, normal, „dreap-
ta” i-a acuzat pe pesediºti cã ar fi
fãcut asta într-un gest de ostilitate
extremã.

Pretendentul ACL la fotelul din
Cotroceni, Klaus Iohannis, a gãsit cu
cale, în ocazie, sã îi acuze pe pesediºti
de „nazism”, o temã care a mai circu-
lat în timpul campaniei electorale, ca-
racterul nazist fiindu-i atribuit lui
Traian Bãsescu de cãtre pesediºti.

De aceastã datã, Klaus Iohannis a
invocat faptul cã aruncarea unei gãini
în curtea cuiva înseamnã cã acela va
fi ucis. El a fãcut trimitere la filmul

„Cocoºul decapitat”, al regizorului
Radu Gabrea, lansat cu ºase ani în
urmã: „Aceastã campanie electoralã
a devenit abominabilã. Domnule
Ponta, aþi reuºit un record! Acest

simbol este o ameninþare directã cu
moartea, folositã de naziºti. Nu am
crezut cã vom ajunge la un asemenea
nivel în aceastã campanie electoralã
încât sã transmitã cineva ameninþãri
cu moartea prin mesaje ale naziºti-
lor”, dupã care i-a întrebat pe jurna-
liºtii prezenþi ieri la conferinþa de
presã: “Aþi vãzut filmul «Cocoºul
decapitat»?”

Radu Gabrea a declarat, ieri, zia-
rului BURSA:

„Da, pentru saºi ºi nemþi asta
este semnificaþia: când doreºti
moartea cuiva, îi arunci în curte cu
o gãinã sau un cocoº cu gâtul tãiat,
aºa începe filmul meu, în mijlocul
unui bal de tineri absolvenþi, din
Fãgãraº, este aruncat un cocoº de-
capitat”.

CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 4)

MAI POATE MINCIUNA SÃ-L SALVEZE PE JEAN-CLAUDE JUNCKER?

Toþi sunt ticãloºi pânã la proba contrarie
În Europa zilelor noastre, unde

conducãtorii nu dorm nici noap-
tea de grija misiunii lor

mãreþe, minciuna nu mai stã
cu regele la masã, dupã cum
scria Alexandru Vlahuþã la
începutul secolului trecut.

Nu, acum minciuna a ajuns
direct pe “tron” ºi taie pâinea
la masa Comisiei Europene,
iar numele ei este Jean-Claude Jun-
cker.

Politicianul din Luxemburg, care
se considerã ºi pãrinte al monedei
unice, a ajuns în fruntea CE ca urma-
re a susþinerii puternice din partea

Cancelarului Angela Merkel, în con-
diþiile în care socialiºtii ºi popularii

ºi-au unit forþele pentru exclu-
derea de la masa puterii a
aºa-ziselor partide naþionaliste,
populiste ºi extremiste, care
au obþinut rezultate foarte
bune la alegerile parlamentare
din primãvara acestui an.

Compromisuri peste com-
promisuri ºi negocierile dure din ul-
tima lunã au avut ca rezultat aproba-
rea “guvernului” UE, a cãrui structu-
rã ºi componenþã continuã sã fie cri-
ticate.

Apoi a venit surpriza. Organizaþia

International Consortium of Investi-
gative Journalists (ICIJ) a publicat
un raport în care se aratã cã sute de
companii internaþionale au benefi-
ciat de cadrul fiscal din Luxemburg
pentru a-ºi reduce impozitele aplica-
te profitului obþinut în alte þãri.

Jean-Claude Juncker a fost
prim-ministru al Luxemburgului din
20 ianuarie 1995 pânã în 4 decem-
brie 2013 ºi ministru de finanþe între
1989 ºi 2009. Dar asta nu este tot.
Acelaºi Juncker a mai fost ºi ministru
al trezoreriei între 2009 ºi 2013, cali-
tate care i-a permis sã ocupe ºi postul
de ºef al Eurogrupului, precum ºi

ministru al muncii între 1984 ºi
1999.

Un adevãrat Superman acest Jun-
cker, care a “tras din toate poziþiile”
pentru apãrarea visului european!
Cum ºi-au permis jurnaliºtii de in-
vestigaþie din presa internaþionalã sã
analizeze cadrul fiscal “generos” din
Luxemburg, chiar dacã tuturor euro-
penilor li se cere sã strângã cureaua?

Sã fie o coincidenþã? Greu de cre-
zut. “În politicã nimic nu se întâmplã
accidental”, spunea odatã preºedin-
tele american Franklin D. Roosevelt.

(continuare în pagina 6)

EXCLUSIVITATE

“Dezbaterea din timpul
campaniilor electorale
este esenþialã pentru

o democraþie”
(Interviu cu Mark Gitenstein, fostul ambasador SUA)

l “Nu am fost implicat în investigaþia referitoare la Microsoft”
l “Am încredere cã DNA va fi lãsatã sã-ºi facã treaba, indiferent de
câºtigãtorul alegerilor” l “Campania electoralã ar trebui sã fie despre
proiectele candidaþilor pentru þarã ºi pentru români”

Reporter: Aþi declarat cã proble-
ma cu politica româneascã este cã a
învãþat toate lecþiile greºite de la
SUA: “V-am învãþat tot ce ºtiþi. Din
pãcate, v-am trimis o grãmadã de
consultanþi ºi experþi care v-au învã-
þat sã folosiþi campania negativã”.
Cum apreciaþi desfãºurarea campa-
niei electorale pentru alegerile prezi-
denþiale din România?

Mark Gitenstein: Continui sã
cred cã acest gen de retoricã este
greºit. Dar, precum am spus ºi atunci,
sunt obiºnuit cu mesajele negative
de campanie, deoarece acestea sunt
uzuale ºi în campaniile desfãºurate
în Statele Unite.

Aceasta este a doua campanie pre-
zidenþialã din România pe care am ex-

perimentat-o. În anul 2009, eram
Ambasador al Statelor Unite, iar de
data aceasta sunt un spectator interesat
sã vadã dezbateri constructive ºi per-
spective pozitive pentru dezvoltarea
României. Despre asta ar trebui sã fie
campania electoralã: proiectele candi-
daþilor pentru þarã ºi pentru români. La
o scarã mai redusã, e similar cu ce ar
trebui sã facã managementul numit al
unei companii: sã aducã valoare adãu-
gatã pentru acþionari. Românii, nu po-
liticienii, sunt acþionarii acestei þãri, iar
viitorul preºedinte ar trebui sã aibã
mereu în minte acest lucru.

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii în

România, Mark Gitenstein, considerã cã cei doi candida-

þi la alegerile prezidenþiale ar trebui sã foloseascã oportu-

nitatea ca sã comunice mai mult despre ce propun pen-

tru þarã ºi pentru cetãþeni, ºi mai puþin ca sã ducã o cam-

panie negativã unul împotriva celuilalt.

Domnia sa ne-a vorbit, într-un interviu în exclusivitate,

despre cum vede campania electoralã pentru alegerile pre-

zidenþiale actuale, despre viitorul justiþiei, dar ºi despre si-

tuaþia economicã a þãrii, din poziþia de membru în Consiliul

Reprezentanþilor Fondului Proprietatea. “Am încredere cã

DNA va fi lãsatã sã îºi continue acþiunile indiferent de cine

va fi câºtigãtorul alegerilor”, ne-a spus domnul Gitenstein.

Dupã plecarea lui Mark Gitenstein din funcþia de amba-

sador SUA, în 2012, SUA nu au mai trimis alt ambasa-

dor în þara noastrã.

VALUTE

CÃLIN
RECHEA

Regizorul Radu Gabrea

nu este sigur cã pesediºtii

cunosc simbolurile naziste.


