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OCDE: “Politicile
monetare au permis
evitarea colapsului
economiei mondiale”

Politicile monetare relaxate adop-
tate de bãncile centrale din întreaga
lume au permis evitarea unui colaps
al economiei mondiale, considerã
secretarul general al Organizaþiei
pentru Cooperare Economicã ºi
Dezvoltare (OCDE), Angel Gurria,
care avertizeazã, însã, cã acum a ve-
nit timpul ca guvernele naþionale sã
stimuleze creºterea.

Angel Gurria a declarat într-o
conferinþã de presã, desfãºuratã la
Tokyo: “Lumea trebuie sã le fie re-
cunoscãtoare guvernatorilor bãnci-
lor centrale pentru cã au furnizat ba-
nii ieftini care au adus economia
mondialã pe linia de plutire dupã cri-
za financiarã din 2008. Aceºtia au
fãcut o treabã excelentã. Fãrã ei
ne-am fi confruntat cu probleme
mult mai grave. Problema actualã,
însã, este cã reformele structurale nu
sunt atribuþia bãncilor centrale. Edu-
caþia, inovaþia, creºterea competiti-
vitãþii ºi reglementãrile mai bune...
toate acestea nu au nimic de a face cu
bãncile centrale”.

Amintim cã mai multe bãnci cen-
trale din întreaga lume au lansat pro-
grame de relaxare monetarã, urmã-
rind sã sprijine economia.

V.R.

POVESTE DE PAªTE

München

Corupþia în România este su-
biectul cel mai arzãtor la
acest capãt de lume ºi de co-

munitate europeanã. Marea corupþie
ºi mica ciupealã au aruncat þara
într-o metastazã moralã. Cum sã te

revolþi sincer împotriva corupþiei
canceroase când propriul eu e impli-
cat în fenomen, vinovat?

Dã ºpagã, ia ºpagã.
A cui e vina?
Poveste veche. De pe vremea ro-

manilor ºi pânã în comunism am fost
“antrenaþi” sã mituim pentru o slujbã
mai bunã, pentru o poziþie mai bunã,
un bun mai bun, chiar dacã uneori
ne-amales cu ce e mai rãu. E o chestie
atât de înrãdãcinatã în psihicul nostru
încât a devenit o a doua naturã, ca
multe alte obiceiuri greu de renun-
þat: fumat, bãut, halealã, ciomãgirea
muierilor, toate înrudite cu tradiþiile
familiale ºi consensul comunitãþii.
Într-un cuvânt, mentalitate, o încar-
nare greu de descarnat.

Anul trecut am plecat cu Atlassib
la München, la un amic, un tip cu
care am crescut în Sibiu în acele mi-
nunate zile ciudate ale comunismu-

lui uman, când Beatles ºi Jimi Hen-
drix Experience aprindeau undele
radiofonice cu ale lor Back in USSR

ºi Hey Joe; o generaþie care a savurat
o libertate scurt trãitã, prãpastii ideo-
logice ºi speranþe sperioase.

De fiecare datã când trec graniþa
retrãiesc beþia interzisã altãdatã – s-o
poþi face legal! Ani lungi visasem o
fata morgana aparent intangibilã,
adicã sã poþi hãlãdui liber în cãutarea
supremei experienþe existenþiale, nu
chiar a lui Jimi, dar pe-aproape. A
sãri afarã din þarã atunci însemna de
multe ori o experienþã sinucigaºã,
dar cu noroc putea deveni o reîncar-
nare spiritualã.

De data asta, imediat dupã ce am
trecut frontiera, aterizând la amicul
de altãdatã, m-am pomenit într-un
trecut românesc sibian, plin de saºi
ºi români privilegiaþi pentru cã au
rude în Germania Federalã, þanþoºi
de parcã ei ar fi câºtigat al doilea
rãzboi mondial; pânã ºi vremea era
ca acum 40 de ani, temperatã spre
neprietenoasã, românii noºtri
adunându-se în jurul sticlelor de vin
roºu, fumând ºi bârfind, spunând
bancuri ºi dându-ºi în petec la mo-
dul antisemitic.

TEODOR FLEªERU
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Sobrietatea lui Mario Draghi
spulberatã de o blondã
P

e masa lui Mario Draghi,
preºedintele Bãncii Centra-
le Europene (BCE), a sãrit
o doamnã blondã, în timpul

conferinþei de presã, de ieri, de la
Frankfurt, care l-a “atacat” aruncând
confetti asupra lui ºi a început sã stri-
ge “End the ECB dicktatorship!”
(“Opriþi dictatura BCE!”), în timp
ce-ºi trãgea fermoarul canadianei, ca
sã se vadã tricoul negru purtat dede-
subt, pe care era scris acelaºi lucru,
cu litere albe, cu sin-
gura diferenþã cã
ultimul cuvînt fusese
despãrþit cu liniuþã:
“dick-tatorship”.

Mario Draghi a ri-
dicat mîinile, înspã-
imântat de saltul
sportiv al doamnei,
care a dovedit o de-
tentã remarcabilã, sã-
rind de pe podea, di-
rect pe masa lui.

În timp ce era
imobilizatã, doamna radia de bunã
dispoziþie, scoþând un sunet de sur-
prizã plãcutã atunci când a fost ridi-
catã ºi de picioare, cã sã fie evacuatã
la orizontalã.

Poliþia urma sã investigheze cum
a ajuns blonda la conferinþã, având
în vedere mãsurile stricte adoptate ca
urmare a lipsei de popularitate a
Bãncii Centrale Europene, extrem
de vizibilã la recenta inaugurare de
la Frankfurt a noului sediu al BCE,
luna trecutã, cînd ceremonia a trebu-
it sã fie pãzitã cu forþe poliþieneºti
masive de miile de protestatari – un

eveniment care s-a lãsat cu maºini
incendiate ºi bãtãi.

Cel mai simplu de imaginat este cã
doamna blondã cu detenta era, de
fapt, nu un protestatar, ci o ziaristã
acreditatã, eventualitate în care or-
ganul de presã pe care îl reprezenta
s-a ºters pe bot de acreditare.

Nimeni nu a fost rãnit în timpul in-
cidentului de ieri, iar preºedintele
BCE ºi-a reluat discursul.

Mario Draghi a declarat cã BCE

nu intenþioneazã sã reducã sau sã
înceteze mai devreme programul de
relaxare cantitativã (achiziþii de acti-
ve) recent lansat.

În martie, banca a demarat achizi-
þiile de active în valoare de 60 de mi-
liarde de euro lunar, sperând cã astfel
va stimula economia zonei euro ºi va
evita o spiralã deflaþionistã.

“Implementarea programului de
relaxare cantitativã se deruleazã fãrã
probleme. Este clar cã mãsurile de
politicã monetarã pe care le-am
adoptat sunt eficiente”, a declarat
Mario Draghi, subliniind totodatã cã

este surprins de speculaþiile referi-
toare la o posibilã încetare a progra-
mului.

“Atenþia noastrã se va concentra
pe implementarea completã a mãsu-
rilor de politicã monetarã. Achiziþii-
le sunt destinate sã se deruleze pânã
la finele lunii septembrie 2016 sau
pânã când vedem o ajustare susþinutã
a traiectoriei inflaþiei, care sã co-
respundã cu obiectivul nostru: o in-
flaþie apropiatã de 2%, pe termen

mediu”.
Ieri, BCE a decis sã

menþinã dobânda de
politicã monetarã la
nivelul minim istoric
de 0,05%, aºa cum
aºteptau analiºtii.

Ultima modificare
a ratei dobânzii de po-
liticã monetarã a BCE
a avut loc în luna sep-
tembrie 2014, când
instituþia a redus-o la
0,05%, de la 0,15%.

La începutul lunii martie, în con-
ferinþa de presã de la Nicosia (Ci-
pru), Mario Draghi a fost apostrofat
de ziaristul veteran Aristidis Viket-
tos, corespondentul Agenþiei de Pre-
sã din Atena, care l-a acuzat, revol-
tat, cã a acceptat întrebãri numai de
la “ziariºtii lui”.

Explicaþia faptului cã Draghi a rã-
mas mut (în direct) a fost cã nu ºtie
greceºte.

Cãºtile traducãtorului se aflau alã-
turi.

A.V.

Creditorii “bãncii rele” din
Austria vor pierde cel puþin
50% din valoarea expunerilor

B
anca Centralã Europeanã
a transmis bãncilor cu ex-
punere faþã de Heta Asset
Resolution (HAR) reco-

mandarea de a ºterge cel puþin 50%
din valoarea creditelor acordate in-
stituþiei.

HAR este “banca rea” creatã de
statul austriac anul
trecut pentru prelua-
rea creditelor neper-
formante ale bãncii
Hypo Alpe-Adria,
care a fost naþionali-
zatã în 2009.

La sfârºitul lunii
octombrie 2014, activele totale ale
Heta erau estimate la 18 miliarde de
euro, dar un audit independent a
descoperit cã acestea au fost semni-
ficativ supraevaluate, iar banca se
confruntã cu un deficit de capital de
aproape 8 miliarde de euro.

În urma auditului, Autoritatea de
Supervizare Financiarã din Austria
(FMA) ºi Ministerul de Finanþe au
anunþat cã acest deficit nu mai poate
fi acoperit de stat, iar FMA a impus
un moratoriu asupra plãþii datoriilor
HAR pânã la 31 mai 2016.

Decizia autoritãþilor de la Viena,
de a suspenda plata datoriilor Heta, a
determinat Banca Centralã Europea-
nã sã cearã tuturor bãncilor din zona
euro raportarea detaliatã a expuneri-
lor faþã de Austria, conform unei ºtiri
Reuters de la sfârºitul lunii trecute.

“Credibilitatea Austriei este pusã
sub semnul întrebãrii la nivelul siste-
mului bancar european, pe fondul
deciziei de aplicare a unui haircut
creditorilor Hypo Alpe-Adria, în
condiþiile în care piaþa a pornit me-
reu de la ipoteza susþinerii necondi-
þionate din partea statului”, scria
atunci agenþia de ºtiri.

Acum nu mai existã niciun semn
de întrebare privind credibilitatea
garanþiilor acordate de autoritãþile
din Austria. Ea nu mai existã.

Haircut-ul de 50% se va aplica
pentru datoriile HAR garantate de

landul Carinthia, dupã cum scrie Re-
uters, care a preluat ºtirea din coti-
dianul german Handelsblatt. Valoa-
rea totalã a garanþiilor acordate de
landul Carinthia pentru datoriile
Heta depãºeºte 10 miliarde de euro.

În cazul creditelor negarantate ºi a
obligaþiunilor subordonate emise de
Heta, pierderile vor fi de cel puþin
95%, conform recomandãrilor BCE,
ai cãrei oficiali nu au dorit sã comen-
teze ºtirea.

ªtergerea datoriilor Heta va afecta
mai ales bãncile ºi societãþile de asi-

gurãri din Germania, care au o expu-
nere totalã de 7,1 miliarde de euro
faþã de banca rea din Austria, dupã
cum aratã datele de la Bundesbank,
preluate de Reuters.

Înainte de apariþia ºtirii referitoa-
re la recomandãrile BCE, Bloom-
berg a scris despre o acþiune simila-
rã a Bundesbank, banca centralã a
Germaniei. Instituþia a comunicat
bãncilor comerciale cã trebuie sã se
aºtepte la pierderi de cel puþin 50%
în ceea ce priveºte expunerile faþã
de Heta.

Andreas Dombret, membru al
conducerii executive a
Bundesbank ºi membru al
consiliului director al
SSM (Single Supervisory
Mechanism, Mecanismul
Unic de Supraveghere)
din cadrul BCE a declarat
cã “este recomandatã
constituirea unor provi-

zioane de cel puþin 50% pentru pier-
derile potenþiale”.

Bãncile germane au constituit
provizioane doar pentru o treime din
valoarea obligaþiunilor emise de
Heta în 2014, iar aplicarea recoman-
dãrilor BCE va determina contabili-
zarea unor pierderi suplimentare în
prima jumãtate a acestui an, dupã
cum scrie publicaþia online Deutsche
Wirtschafts Nachrichten.
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AIPC reclamã evaluãrile
fãcute pentru delistãrile de
pe Rasdaq
l Asociaþia a identificat 9 evaluãri cu “deficienþe
inacceptabile”, printre care fosta “Ceramica” ºi
societãþi deþinute indirect de SIF Banat-Criºana
l ANEVAR susþine cã monitorizeazã evaluãrile
ºi le transmite acþionarilor cã pot solicita
verificarea rapoartelor

Asociaþia Investitorilor pe
Piaþa de Capital (AIPC) a
reclamat o serie de evaluãri

fãcute în procesele de delistare a
companiilor de pe piaþa Rasdaq, în
contextul desfiinþãrii acesteia, ºi a
cerut Asociaþiei
N a þ i o n a l e a
Evaluatorilor
A u t o r i z a þ i d i n R o m â n i a
(ANEVAR) sã reverifice rapoartele.

În replicã, Adrian Vascu,
preºedintele ANEVAR, a transmis
cã monitorizeazã situaþia ºi cã acþio-
narii pot solicita verificarea evaluã-
rilor de cãtre alþi experþi.

AIPC protesteazã faþã de mo-
dul în care evaluatorii ANEVAR
înþeleg sã-ºi respecte propriile
norme în evaluarea societãþilor
care se delisteazã de pe piaþa
Rasdaq conform legii 151/2014,

potrivit unui
comunicat al
Asociaþiei.

Micii investitori reclamã cã
evaluatorii au recurs “la stratage-
me pentru a coborî preþurile de
evaluare”.

A.A.
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MINISTERUL ENERGIEI:

“Distribuitorii de energie
au depãºit planul de investiþii
asumat la privatizare”
l ANRE analizeazã calitatea investiþiilor realizate
l Surse: „Facturile consumatorilor ar trebui sã
scadã în urma eficienþei obþinute dupã efectuarea
investiþiilor”

Distribuitorii de electricitate
au depãºit planul de investi-
þii asumat la privatizarea

fostelor filiale Electrica SA, susþine
Ministerul Energiei, într-un rãspuns
oferit la interpelarea deputatului
Florin Gheorghe. Distribuitorii de
electricitate au fost þinta multor ata-
curi în ultimii doi ani, când parla-
mentari ºi miniºtri i-au acuzat cã fac
profituri prea mari, în detrimentul
consumatorilor, comparativ cu in-
vestiþiile realizate efectiv în reþea.

Ministerul Energiei ºi-a fondat ar-
gumentaþia, prin care înlãturã suspi-
ciunea investiþiilor nerealizate, în

baza datelor oferite de Electrica SA
(responsabilã cu urmãrirea respectã-
rii contractelor post-privatizare) ºi
de ANRE (reglementatorul pieþei de
energie ºi gaze). Astfel, conform da-
telor transmise deputatului, Enel
Distribuþie Muntenia Sud a investit,
în perioada 2009-2011, 378,1 milioa-
ne euro faþã de planul asumat de 218
milioane euro. Enel a preluat Electri-
ca Muntenia Sud în iunie 2007. Enel
Distribuþie Banat a realizat, în pe-
rioada 2005-2009, investiþii de
642,1 milioane lei (în jur de 178 mi-
lioane euro la un curs mediu de 3,6
lei pentru un euro) faþã de planul

asumat de 232 milioane lei, iar Enel
Distribuþie Dobrogea a cheltuit, în
perioada menþionatã, 514,2 milioane
lei (circa 143 milioane euro) faþã de
suma asumatã pentru investiþii în va-
loare de 269,3 milioane lei.

ALINA TOMA VEREHA
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Acum nu mai existã niciun
semn de întrebare privind
credibilitatea garanþiilor
acordate de autoritãþile din
Austria. Ea nu mai existã.
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