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Profitul
“UniCredit”,
în declin major

“UniCredit” SpA, cea mai mare
bancã din Italia, ºi-a redus cu 28%
profitul net în primul trimestru din
2015, ca urmare a provizioanelor
pentru creditele neperformante ºi a
contribuþiei de 91 de milioane de
euro la fondul pentru salvarea bãnci-
lor din Europa.

În perioada ianuarie-martie 2015,
profitul net al “UniCredit” a însumat
512 milioane de euro (576 milioane
de dolari), faþã de 712 milioane de
euro în primul trimestru din 2014.
Analiºtii aºteptau 501 milioane de
euro.

Veniturile totale ale bãncii au
crescut cu 3% în perioada de rapor-
tare, la 5,75 miliarde euro. Pe seg-
mentul tranzacþiilor, veniturile
“UniCredit” au sporit cu 83%, la 619
milioane de euro.

Provizioanele bãncii au ajuns la
980 de milioane de euro în primele
trei luni din 2015, de la 838 milioane
de euro în acelaºi interval din anul
anterior.

“UniCredit”, care a împrumutat
18 miliarde de euro de la Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) în cadrul
programului de refinanþare pe ter-
men lung (TLTRO), va lua în calcul
accesarea de noi fonduri, anul ace-
sta. Banca a reuºit sã acopere, la fi-
nele lunii aprilie, 34% din necesarul
de 9,1 miliarde de euro prevãzut
pentru 2015.

În 2014, grupul “UniCredit” a rea-
lizat un profit net de douã miliarde
de euro, comparativ cu pierderile re-
cord de 13,96 miliarde de euro înre-
gistrate în 2013.
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Relaxarea cantitativã,
gaura neagrã a politicii monetare

G
ãurile negre reprezintã
unul dintre cele mai fa-
scinante domenii
de studiu ale

astrofizicii. Definiþia “oficia-
lã” aratã cã “sunt regiuni din
spaþiu a cãror atracþie gravita-
þionalã este aºa de puternicã,
încât nicio particulã ºi nici ra-
diaþiile electromagnetice nu
le poate scãpa”.

Dupã decenii de studii, cercetãto-
rii încã mai dezbat existenþa gãurilor
negre. Renumitul fizician Stephen
Hawking a scris anul trecut cã “în
forma pe care o cunoaºtem, gãurile
negre nu existã”, dupã cum aratã un
articol de pe site-ul National Geo-
graphic.

Alte teorii vin cu o ipotezã ºi mai
greu de testat: fiecare gaurã neagrã

conþine un univers, ceea ce im-
plicã faptul cã propriul nostru
univers se aflã într-o astfel de
gaurã.

Pânã când fizicienii vor veni
cu o teorie unificatã a gãurilor
negre, echivalentul economic
al unui astfel de fenomen co-
smic este gata sã se activeze la

umilul nostru nivel planetar. Nu, nu
este vorba de ceea ce poate face acce-
leratorul de la CERN, ci de ceea ce au
fãcut deja marile bãncile centrale.

Declanºarea crizei globale în
2007 le-a determinat sã reducã
dobânzile de politicã monetarã pânã
aproape de zero, iar când efectele au

întârziat sã aparã, au trecut la tipãrire
directã.

În aceste condiþii, activitatea pie-
þelor financiare a fost puternic di-
storsionatã, singurii beneficiari fiind
marile bãnci internaþionale, care au
trecut de la stadiul de “prea mari
pentru a se prãbuºi” la “mult prea
mari pentru a se prãbuºi, dar ºi prea
mari pentru a mai fi salvate”.

Bursele internaþionale, mai ales
cele din Statele Unite, nu mai reflec-
tã de mult performanþele financiare
ale companiilor, dar indicii au cre-
scut necontenit, pe fondul generali-
zãrii tranzacþionãrii algoritmice de
mare vitezã ºi a efectelor “benefice”
ale tiparniþei.

Lipsa efectelor semnificative asu-

pra economiei reale, care are fi tre-
buit sã ajungã de mai mult timp la
“viteza de evadare”, l-a determinat
pe Larry Summers, fost secretar al
Trezoreriei SUA, sã readucã în di-
scuþie teza “stagnãrii seculare”. În
opinia sa, “nu poate fi neglijatã ideea
cã ne aflãm în situaþia în care
dobânzile reale de echilibru sunt ne-
gative”, dupã cum scria pe blogul
sãu la începutul anului (n.a. dobânda
realã reprezintã diferenþa dintre
dobânda nominalã ºi rata inflaþiei).

Dinpunctdevederealunuiagenteco-
nomic raþional, idealul utilizat în con-
struirea modelelor economice de astãzi,
o dobândã realã negativã nu are sens.

(continuare în pagina 14)

DIN CAUZÃ CÃ AR CERE COMISION DE
SUCCES FÃRÃ SÃ FIE CAZUL

Piperea, ameninþat
cã va fi dat în judecatã
de un aºa-zis client
l Gheorghe Piperea: “Nu voi percepe niciun
comision, nimeni nu trebuie sã se teamã de mine”

Situaþia debitorilor care au cre-
dite în franci elveþieni pare sã
ia o cotiturã ciudatã, în ultima

perioadã fãcându-ºi apariþia un nou
element în relaþia dintre bãnci, avo-
caþi ºi consumatori.

Se pare cã unii aºa-ziºi clienþi ai
lui Gheorghe Piperea, unul dintre cei
mai vehemenþi apãrãtori ai împru-
mutaþilor de la bãnci, s-au întors
împotriva avocatului, ajungând pânã
la ameninþãri cu judecata.

Unul dintre reclamanþi, care susþi-
ne cã este clientul domnului Piperea
ºi cã a luat credit de la Volksbank,
ne-a trimis o scrisoare la redacþie pe
care a semnat-o simplu “Mihai”, fãrã
sã doreascã sã ne dea întreg numele
sãu, în care susþine cã avocatul îi so-
licitã, atât lui, cât ºi celorlalþi debitori
ai aceleiaºi bãnci, comision de suc-
ces, fãrã sã fie cazul.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

PROBLEMA CREDITELOR ÎN CHF:

ANPC: “Bãncile îi forþeazã pe clienþi
sã mimeze negocierea”

Bãncile pun presiune pe
clienþi sã accepte anumite
soluþii propuse de acestea,

mimând, astfel, un act de negociere,
în cazul creditelor în franci elveþieni
(CHF), transmite Marius Dunca,
preºedintele Autoritãþii Naþionale
pentru Protecþia Consumatorilor
(ANPC), într-un rãspuns pentru de-
putatul PSD Ana Birchall.

Autoritatea precizeazã: “ANPC
ºi-a arãtat toatã deschiderea în ve-
derea dialogului, pentru identifica-
rea unor soluþii corecte, echitabile,
care sã împartã povara între client
ºi bãnci. Însã un dialog poate exista
doar dacã între cele douã pãrþi exi-
stã aceastã disponibilitate. (…)
Din pãcate existã o anumitã poziþie
de forþã a bãncilor de naturã a afec-

ta, în anumite situaþii, însuºi com-
portamentul consumatorilor faþã
de Autoritate, prin acceptarea, for-
þatã ºi tacitã, a unor soluþii propuse
de bancã, creând, astfel, în mediul
public, aparenþa de act juridic ne-
gociat. (…)

ADRIANA RÃDUÞÃ

(continuare în pagina 6)

BILD: MAREA ÎNªELÃCIUNE A PLÃÞII DATORIILOR GRECIEI

A plãtit sau nu Grecia 750 de milioane
de euro cãtre FMI?
Ieri a fost o nouã zi a scadenþei

pentru guvernul de la Atena.
Suma datoratã FMI era de cir-

ca 750 de milioane de euro, iar su-
biectul a fost pe ordinea de zi a
Eurogrupului la începutul sãp-
tãmânii.

Discuþiile au fost mult mai liniºtite
decât de obicei, întâlnirea oficialã
încheindu-se dupã doar o orã. Ulte-
rior a venit ºi un anunþ surprinzãtor:
Grecia a transferat suma cãtre FMI
înainte de scadenþa oficialã.

Financial Times scrie cã ordinul

de platã a fost transmis cãtre biroul
guvernamental responsabil cu
astfel de operaþiuni, dupã ce mi-
nistrul de finanþe Yanis Varoufakis
a confirmat, în cadrul întâlnirii Eu-
rogrupului, cã Atena îºi va onora
obligaþiile.

Mai mult, Varoufakis a declarat,
în cadrul unei conferinþe de presã, cã
relaþiile sale cu Wolfgang Schäuble,
ministrul de finanþe al Germaniei,
sunt excelente. “Întâlnirile noastre
sunt întotdeauna prietenoase, intere-
sante ºi constructive”, a precizat Va-

roufakis, dupã cum scrie cotidianul
Kathimerini.

Dincolo de existenþa unei diferen-
þe majore între un ordin de platã ºi
plata efectivã, rãmâne întrebarea cu
privire la sursa fondurilor. Analizele
din presa internaþionalã din ultimele
zile arãtau necesitatea eliberãrii
tranºei de 7,2 miliarde de euro cãtre
guvernul de la Atena, deoarece auto-
ritãþile elene nu puteau onora toate
obligaþiile de platã, inclusiv pensiile
ºi salariile din sectorul public, din
aceastã lunã.

Rãspunsul a venit de la analistul
Yannis Koutsomitis, care a scris pe
contul sãu de Twitter cã “FMI a per-
mis utilizarea fondurilor dedicate
FMI aflate într-un cont escrow la
Banca Greciei”.

O informaþie similarã a publicat ºi
revista germanã Bild, care a scris de
nenumãrate ori în ultimii ani despre
necesitatea scoaterii Greciei din
zona euro ºi din UE.

CÃLIN RECHEA

(continuare în pagina 2)

PRIMÃRIA ARE DE SCHIMBAT 2,2 MILIARDE
LEI, DUPÃ EMISIUNEA DE OBLIGAÞIUNI

Aprecierea euro
încurcã socotelile
Primãriei
l Sorin Oprescu: “În niciun caz nu vom începe
sã aruncãm piaþa în aer”

Evoluþia euro a încurcat soco-
telile Primãriei Bucucureºti,
care ºi-a refinanþat în lei un

împrumut contractat în euro, tocmai
ca sã scape de riscul valutar.

Moneda europeanã a atins, ieri,
maximul ultimelor trei luni ºi ju-
mãtate, la cursul BNR (4,4594 lei),
iar pe piaþa interbancarã a depãºit
4,46 lei, în condiþiile în care Muni-
cipalitatea trebuie sã schimbe, cât
de curând, cei 2,2 miliarde de lei
obþinuþi din emisiunea de obliga-
þiuni de sãptãmâna trecutã. Oferta a
fost destinatã asigurãrii sumei ne-
cesare pentru plata datoriei de 500
de milioane de euro, emisã în
2005, care ajunge la scadenþã luna
viitoare.

La cursul de ieri, banii atraºi prin
obligaþiuni nu ajung pentru acoperi-
rea sumei de 500 de milioane de
euro.

Întrebat dacã Primãria a înce-
put deja sã schimbe suma de bani
ºi ce va face dacã leii nu vor fi su-
ficienþi, primarul general Sorin
Oprescu a declarat: “Eu sunt mai
optimist. Avem o procedurã sta-
bilitã cu bãncile comerciale ale-

se. Vom începe (n.r. schimbul va-
lutar) atunci când euro se va
reaºeza pe cursul lui normal. Din
cauza zvonurilor creºte (n.r.
euro). În niciun caz nu vom arun-
ca piaþa în aer. Avem la dispoziþie
aproape o lunã sã putem efectua
acest schimb”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

GRAM AUR = 150.6949 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,2928 RON EURO = 4,4594 RON DOLAR = 3,9562 RON
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Fed face planuri pentru un posibil
faliment al SUA
l Investitorii vând obligaþiuni, randamentul
titlurilor creºte
Banca centralã americanã (Federal Reserve - Fed) a elaborat planuri extinse pentru
eventualitatea unui default al datoriilor publice ale Statelor Unite, potrivit unui parla-
mentar citat de Reuters, care face referire la documente ale Fed.
Statele Unite s-au aflat în pragul unui dezastru în 2011 ºi 2013, când luptele politice
privind datoria naþionalã au fãcut ca guvernul federal sã fie aproape de imposibilitatea
de a-ºi mai plãti facturile.
Analiºtii ºi oficialii au avertizat cã ratarea plãþilor poate provoca “un dezastru econo-
mic”, iar detaliile referitoare la soluþiile gãsite de autoritãþi ies la ivealã cu greutate.
În iunie 2014, deputatul republican Jeb Hensarling, din Texas, afirma, într-o scrisoare
adresatã secretarului Trezoreriei, Jack Lew, cã staff-ul sãu a studiat planurile neclasi-
ficate ale Fed pentru administrarea unui default, potrivit Reuters. Sursa afirmã cã pla-
nurile au inclus stabilirea unor noi termene de platã pentru datoriile restante. (V.R.)

(continuare în pagina 14)

Grecia: creºtere
economicã, diminuare
a ºomajului, dar…

Datoriile enorme acumu-
late de Grecia o lipsesc
de orice viitor financiar,

indiferent de cât îºi restructurea-
zã economia ºi indiferent de evo-
luþia favorabilã a unor indicatori
cum ar fi de pildã rata ºomajului.

Studiul “It’s Our Job: Refor-
ming Europe’s Labour Markets”
(Datoria noastrã: reformarea pieþei
europene a muncii) lansat sãp-
tãmâna trecutã la Bruxelles de cã-
tre eurodeputatul nostru Siegfried
Mureºan ºi economistul irlandez
Eoin Drea, aratã cã perspectivele
de creºtere pe termen mediu ale
Greciei suntbune. (A. TOADER)

(continuare în pagina 11)

Puºculiþa Transelectrica, din nou subiect
de scandal între partide
l Liberalii îi acuzã pe social-democraþi cã ºi-ar fi votat în AGA din aprilie
salarii ºi bonusuri foarte mari l Conducerea Transelectrica nu ºi-a primit
încã bonusurile, pentru anii trecuþi

Politicieni din toate partidele
vor sã-ºi împartã din nou-
conducerea Transelectrica –

transportatorul naþional de electrici-
tate, vãzut dintotdeauna ca o puºcu-

liþã doldora de bani.
Lupta s-a înteþit, în condiþiile în

care existã douã locuri libere în Di-
rectorat, iar unul în Consiliul de Su-
praveghere.

Liberalii i-au acuzat, recent, pe so-
cial-democraþi cã au aprobat în aduna-
rea generalã a acþionarilor, din aprilie,
salarii ºi bonusuri foarte mari. (A.T.)

(continuare în pagina 6)


