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ANALIªTII, DESPRE CRIZA CREDITELOR ÎN FRANCI ELVEÞIENI:

“Este clar cã BNR ar fi putut
ºi ar putea sã intervinã”

l BNR: “Banca Naþionalã protejeazã stabilitatea sistemului financiar”

D
eºi au trecut douã sãp-
tãmâni de la izbucnirea
crizei creditelor în franci
elveþieni (CHF), autori-

tãþile nu au luat, încã, nicio mãsurã,
mulþumindu-se sã arunce problema
de la una la cealaltã.

Conducerea executivã a BNR a

anunþat, ieri, cã astãzi va susþine o con-
ferinþã de presã. Potrivit surselor noa-
stre, guvernatorul BNR Mugur Isãre-
scu va vorbi, în cadrul evenimentului,
despre problema creditelor în CHF.

Buzduganul l-a aruncat încã de
ieri, când a transmis un comunicat de
presã în care a precizat, printre alte-

le, cã “situaþia creditãrii în CHF nu
reprezintã un risc sistemic (din per-
spectiva ponderii reduse în PIB), dar
adoptarea unor mãsuri inadecvate
poate induce un astfel de risc”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

BCE
avertizeazã
bãncile din
zona euro în
privinþa
dividendelor ºi
bonusurilor

Banca Centralã Europeanã (BCE)
a avertizat, ieri, bãncile din zona
euro sã taie dividendele plãtite acþio-
narilor, menþionând totodatã cã în
scurt timp va analiza politicile de re-
compensare a personalului acestor
instituþii.

“Bãncile ar trebui sã-ºi bazeze po-
liticile de dividende pe scenarii con-
servatoare ºi asumãri prudente,
astfel încât sã-ºi poatã acoperi în to-
talitate necesarul de capital, respec-
tiv sã sã se pregãteascã pentru norme
mai stricte în materie”, a declarat
preºedintele Mecanismului Unic de
Supraveghere din cadrul BCE,
Daniele Nouy.

Bãncile care nu au trecut testele de
stres efectuate de BCE anul trecut ºi
nu au putut sã-ºi acopere necesitãþile
decapital în 2014 sunt sfãtuitedeBCE
sã nu acorde dividende. În aceastã si-
tuaþie sunt 13 bãnci europene. De
menþionat însã, cã din punct de vede-
re legal, recomandãrile BCE nu au
putere de constrângere.

În ceea ce priveºte bonusurile plã-
tite angajaþilor, BCE a înºtiinþat bãn-
cile cã va examina în mod amãnunþit
politicile privind remuneraþiile va-
riabile, þinând cont de poziþia de ca-
pital a instituþiilor de credit.

V.R.

O LECÞIE PENTRU ROMÂNIA PE BAZA CÃREIA TREBUIE
ACÞIONAT FÃRÃ ÎNTÂRZIERE

Chiar dacã se ºterg datoriile,
austeritatea rãmâne singura
cale pentru Grecia

Î
nainte de alegerile din Grecia,
presa continentalã, dar nu numai
aceasta, a publicat numeroase
articole despre “coºmarul” Eu-

ropei. Dar al cui coºmar este, de
fapt, noua situaþie politicã din Gre-
cia? Nicidecum al ce-
tãþenilor, ci al elitelor
europene ºi al institu-
þiilor financiare.

Visul lor european
nu mai este, demult, ºi
al popoarelor Europei,
care au început sã reali-
zeze cã “Europa Unitã” nu este decât
idealul unei oligarhii rupte de idealu-
rile lor de bunãstare ºi libertate.

Pentru cotidianul german online
Deutsche Wirtschafts Nachrichten,
victoria partidului Syriza înseamnã
“eºecul uniunii politice a Europei”,
însã “despre o victorie a democraþiei
se poate vorbi doar dacã Alexis Tsi-
pras va reuºi sã facã faþã puternicelor
instituþii BCE ºi FMI”.

În general, presa a scris despre vo-
tul acordat Partidului Syriza ca fiind
unul împotriva austeritãþii. La fel de
“eficient” ar fi fost ºi un vot împotri-
va legii gravitaþiei. Din pãcate, pen-
tru cei care sperã în prosperitate oda-
tã cu sfârºitul austeritãþii, dezamãgi-
rea va fi foarte mare.

Austeritatea nu reprezintã decât
un cuvânt care defineºte starea natu-
ralã a lucrurilor într-o lume a resur-

selor limitate: cheltuielile nu trebuie
sã depãºeascã veniturile, iar consu-
mul nu poate depãºi producþia.
Altfel nu se poate acumula necesarul
de capital care sã permitã dezvolta-
rea durabilã.

Noile autoritãþi de la Atena promit
o “schimbare radicalã” pentru þarã,
punctul de pornire fiind negocierea
unei noi ºtergeri a datoriilor, dar cu
rãmânerea þãrii în zona euro.

“Cine aduce în discuþie un haircut,
nu ºtie despre ce vorbeºte” este de-
claraþia prin care Wolfgang Schäu-
ble, ministrul de finanþe al Germa-
niei, a încercat sã punã capãt oricãror
speculaþii privind o nouã rundã de
negocieri în Grecia ºi “partenerii”
sãi europeni.

Dar Schäuble uitã prea repede
precedentul din urmã cu câþiva ani.
Este adevãrat cã atunci haircut-ul s-a
aplicat creditorilor privaþi, însã de ce
se face discriminare?

La astfel de întrebãri vor fi nevoiþi
sã rãspundã ºi ceilalþi membri ai Eu-
rogrupului, când se vor întâlni cu
noul lor coleg din Grecia, Yannis Va-
roufakis, specialist în teoria jocurilor
ºi profesor de economie la Universi-
tatea din Atena, care se declarã
“marxist libertarian”.

“Problema þãrilor din nucleul zo-
nei euro este aceea cã Varoufakis
este mult mai agil ºi un economist
mai bun decât miniºtrii lor de finan-

þe”, a scris Ambrose Evans-Prit-
chard, de la cotidianul britanic The
Telegraph, pe contul sãu de Twitter,
iar “acesta va fi un oponent formida-
bil pentru conducãtorii eurozonei
care exclud renegocierea plãþii
datoriilor Greciei”.

“Nu se poate rezolva un faliment
prin ºi mai multe împrumuturi”, a
precizat Varoufakis pentru postul de
televiziune CNBC. “Cum pot sã pri-
vesc în ochi un contribuabil din Ger-
mania sau Finlanda ºi sã-i spun cã nu
pot sã-i plãtesc împrumutul, dar sã-i
cer, în acelaºi timp, alte împrumuturi
ca sã pot plãti Bãncii Centrale Euro-
pene?”, a mai întrebat retoric profe-
sorul grec.

(continuare în pagina 5)

Sobolewski ºi Agalopol s-au
certat, iar SIF-urile au câºtigat
Depozitarul Central
l Vicepreºedintele BVB Dan Paul a reclamat
încãlcarea legii în desfãºurarea AGA BVBl Trei
candidaþi din zona SIF-urilor ºi reprezentantul
BERD, aleºi sã fie candidaþii BVB pentru
completarea conducerii Depozitarului Central

SIF-urile ºi-au întãrit influenþa
asupra Consiliului Depozita-
rului Central, dupã ce, acþio-

narii Bursei de Valori Bucureºti au
ales, ieri, candidaþii propuºi de SIF
Oltenia ºi SIF Transilvania, Cristi-
nel Sandu Popescu ºi, respectiv Ma-
rius Moldovan, sã ocupe douã locuri
în Consiliul de Administraþie al in-
stituþiei, din cele patru care erau li-
bere.

Un alt fotoliu de conducere la De-
pozitar i-a fost oferit lui Radu Cla-
udiu Roºca, preºedintele BT Secu-
rities, care fusese înscris în concurs

de Banca Transilvania, unul dintre
cei mai importanþi acþionari ai SIF2
Moldova, având doi administratori
în consiliul acesteia.

Aceºtia vor intra în Consiliul De-
pozitarului, dupã ce vor fi validaþi ºi
în Adunarea Generalã de la aceastã
instituþie, programatã pe 9 februarie,
unde merg fãrã emoþii, cãci BVB de-
þine pachetul de control, ºi dupã ce
vor fi avizaþi de Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã (ASF).

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 4)

CÃLIN
RECHEA

CONFLICT POLONEZ ÎN BVB-UL ROMÂNESC

Konieczny acuzã
obstrucþiile lui Sobolewski
l Deºi îl menþioneazã ºi pe Anghel, preºedintele
BVB nu a mai încãput în titlu

Greg Konieczny, managerul Fon-
dului Proprietatea, a solicitat, printr-o
scrisoare oficialã, Consiliului Bursei
de Valori Bucureºti (BVB) sã-ºi pre-
zinte public punctul de vedere privind
listarea secundarã a Fondului la Lon-
dra. Oficialul FP susþine cã are infor-
maþii cã Ludwik Sobolewski, direc-
torul general al BVB, ºi preºedintele
Lucian Anghel manifestã o opoziþie
puternicã faþã de acest demers.

În piaþã, se vorbeºte, de mai multã
vreme, despre animozitãþile dintre
Konieczny ºi Sobolewski, în ciuda
faptului cã sunt conaþionali ºi, mai
mult, cã sprijinul managerului FP ar
fi contribuit la venirea fostului ºef de
la Varºovia la Bucureºti.

Grav este cã domnul Konieczny vor-
beºte, înscrisoareasacãtreBVB,despre
un “lobby” fãcut de tandemul de la con-
ducerea Bursei pe lângã autoritãþi.

“Am fost informaþi de pãrþi intere-
sate din rândul acþionarilor Fondului
Proprietatea ºi ai autoritãþilor publice
care reglementeazã Fondul (n.r. cel
mai probabil, Autoritatea de Supra-
veghere Financiarã) cã anumiþi repre-
zentanþi ai Bursei de Valori Bucureºti
(respectiv domnul Sobolewski ºi
domnul Anghel) i-au contactat pentru
a-ºi exprima opoziþia puternicã faþã
de listarea secundarã a Fondului Pro-
prietatea pe Bursa de la Londra
(LSE)”, noteazã Konieczny, în debu-
tul adresei sale, adãugând: “Ca

administrator de fond al FP, credem cã
aceastã opoziþie a reprezentanþilor
BVB este nu numai în detrimentul ac-
þionarilor Fondului, care sunt de
asemenea unii dintre cei mai mari in-
vestitori instituþionali de pe BVB, ci
ºi în detrimentul acþionarilor Bursei
de Valori din Bucureºti”. (A.A.)

(continuare în pagina 4)

PROCURORII DNA SUSÞIN:

“Elena Udrea a dobândit ºi folosit bunuri despre
care ºtia cã provin din infracþiuni”
l Adriean Videanu, reþinut în dosarul Alina Bica l Înainte sã fie adusã la DNA, Elena Udrea scria: “Modul de finanþare a
partidelor ºi a campaniilor electorale genereazã corupþie”

Douã nume grele din politica
autohtonã au fost aduse ieri
la DNA – Elena Udrea ºi

Adriean Videanu. Dacã prima a scã-
pat doar cu mãsura controlului judi-
ciar, Adriean Videanu a fost reþinut
asearã, pentru 24 de ore, în dosarul
Alinei Bica, acuzaþiile fiind de com-
plicitate la abuz în serviciu.

Elena Udrea este urmãritã penal
pentru spãlare de bani ºi fals în de-
claraþiile de avere, fiind acuzatã cã a
dobândit ºi folosit bunuri despre care

ºtia cã provin din infracþiuni, infor-
meazã DNA.

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie au dispus
ieri punerea în miºcare a acþiunii pe-
nale ºi mãsura controlului judiciar pe
o duratã de 60 de zile, faþã de Elena
Udrea, pentru sãvârºirea infracþiuni-
lor de spãlare de bani (în forma
dobândirii/utilizãrii de bunuri cu-
noscând cã provin din infracþiuni) ºi
fals în declaraþii de avere.

Elena Udrea a fost dusã ieri, cu

mandat, la DNA, unde a stat mai
mult de patru ore, fiind citatã în do-
sarul Microsoft, în care este urmãrit
penal ºi fostul sãu soþ, omul de afaceri
Dorin Cocoº.

La data de 28 octombrie 2014, s-a
dispus reþinerea pentru 24 de ore, iar
ulterior arestarea preventivã a incul-
patului Cocoº Dorin, pentru infrac-
þiunile de trafic de influenþã ºi spãlare
de bani. (A.S.)

(continuare în pagina 11)

Mugur Isãrescu iese
astãzi la rampã, în
problema creditelor
în franci elveþieni.

Pentru prevenirea situaþiei din piaþa creditelor în franci elveþieni,

cursul ar fi trebuit lãsat liber în trecut, “nu controlat de BNR”,

considerã analistul economic Florin Cîþu. Domnia sa ne-a decla-

rat: “Nu este de ajuns ca Banca Centralã sã spunã cã o monedã

nu este sigurã ºi cã prezintã un risc valutar. Banca Naþionalã tre-

buia sã-i ajute pe cetãþeni sã înþeleagã. Sã lase cursul liber, nu sã

îl þinã sub control. Sã arate oamenilor volatilitatea realã pe care

o poate avea moneda respectivã. Banca Centralã, însã, a inter-

venit înainte de 2005 de câte ori era nevoie, iar oamenii aveau

impresia cã riscul valutar nu este real. Acum, spune cã nu inter-

vine decât pe cursul leu/euro, invocând libera circulaþie a capita-

lurilor. Cerem prea mult de la societate”.


