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Sã “mulþumim” BNR
pentru economia
subprime a României

Aniversarea celor 10 ani de la fali-
mentul bãncii de investiþii Lehman
Brothers a fost “sãrbãtoritã” cum se
cuvine în presa internaþionalã. Bloom-
berg, Reuters ºi Financial Times au
publicat “seriale” întregi, iar concluzia
consiliului editorial de la
Bloomberg a fost cã “nu am
învãþat nimic din lecþia Leh-
man Brothers”.

Dincolo de cãutarea vinova-
þilor sau justificãrile bãncilor
centrale, toatã aceastã des-
fãºurare de forþe jurnalistice a
trecut mult prea uºor peste
“victimele” crizei în Europa de Est.

Lor le-a dedicat un întreg capitol
Adam Tooze, profesor de istorie la Co-
lumbia University, în cartea “Crashed:
how a decade of financial crises changed
the world”.

Profesorul britanic îºi începe poves-
tea cu prãbuºirea Lehman Brothers ºi
apoi încearcã sã scoatã la luminã lan-
þuri cauzale privind creºterea influen-
þei preºedintelui rus Vladimir Putin ºi
a populismului, subiecte care nu uitã
sã treacã prin Brexit sau alegerile din
SUA câºtigate de Donald Trump.

În calitatea sa de director al Institu-
tului European din cadrul universitã-
þii, Tooze a avut ocazia sã dezbatã
problema crizei cu Frans Timmer-
mans, Pierre Moscovici sau Mervyn
King, dar ºi cu fostul economist-ºef al

BERD, Erik Berglof, care a ex-
plicat efectele crizei globale
asupra economiilor din Estul
Europei.

Rezultatul a fost “Criza uitatã
a Europei: Estul Europei”, al
nouãlea capitol al cãrþii sale.
Aici se aratã cum BCE a refuzat
instituirea unor linii de swap va-

lutar cu bãncile centrale din Estul Eu-
ropei, care ar fi permis acestora sã
acorde finanþãri în euro bãncilor co-
merciale din propria þarã, confruntate
brusc cu adevãratul cost al acordãrii
creditelor în altã monedã decât cea
naþionalã.

Pe site-ul BCE se aratã cã “o linie de
swap valutar este un acord între douã
bãnci centrale pentru schimbul de va-
lute”, care “permite unei bãnci centra-
le sã obþinã lichiditate de la banca cen-
tralã emitentã”.

(continuare în pagina 5)

PARLAMENTAR BRITANIC:

Cartelul “Big Four”
trebuie spart

Cele patru mari firme de contabili-
tate ºi audit de la nivel mondial (“Big
Four”) ar trebui “sparte” ca parte a
unei restructurãri radicale a industriei
de profil, conform politicianului labu-
rist John McDonnell, membru al
Parlamentului de la
Londra.

McDonnell a decla-
rat, citat de Financial
Times, cã firmele
“Big Four” - adicã EY,
KPMG, Deloitte ºi
PricewaterhouseCoo-
pers (PwC) - formeazã
un “cartel” care trebu-
ie “abordat”. Politi-
cianul l-a însãrcinat pe
Prem Sikka, profesor de contabilitate
la Universitatea Sheffield, sã efectue-
ze o revizuire a situaþiei, înainte de
evenuala reformare.

În luna mai, un grup de partide par-
lamentare din Marea Britanie a numit
cele patru firme “cluburi confortabile
incapabile sã asigure gradul de necesar
de provocare independentã”.

Conform presei strãine, cele patru
firme dominã piaþa auditului efectuat la
cele mai mari 350 de companii din Re-
gatul Unit ºi sunt tot mai supuse presiu-
nilor dupã scandalurile legate de rapor-
tãrile financiare ale gigantului telecom

BTºi retailerului de produse alimentare
Tesco, respectiv de prãbuºirea firmei de
construcþii Carillion.

Criticii spun cã cele patru mari
companii, prin monopolul pe care îl
deþin, reduc calitatea auditurilor efec-

tuate ºi totodatã se
aflã în conflict de in-
terese prin faptul cã
desfãºoarã atât acti-
vitãþi de auditori, cât
ºi de consultanþi
pentru clienþi.

“Aceste firme au
demonstrat cã au o
serie de conflicte de
interese”, a declarat
McDonnell, pentru

Financial Times, adãugând: “Nu cred
cã au reuºit sã elimine furia publicã cu
privire la rolul lor”.

Politicianul a adãugat cã partidul
sãu are în vedere “spargerea” celor pa-
tru mari firme sau limitarea numãrului
de companii pe care fiecare dintre aces-
tea le poate avea drept clienþi pentru
audit, astfel încât sã revinã concurenþa
pe piaþã.

În plus, laburiºtii se gândesc sã le in-
terzicã societãþilor de audit sã efectue-
ze ºi consultanþã pentru acelaºi client.

A.V.

Greu de… demis
Liviu Dragnea se dovedeºte, dupã

Traian Bãsescu ºi Ion Iliescu, unul din-
tre politicienii cel mai greu de urnit
dintr-o funcþie de conducere. Acest lu-
cru a reieºit în timpul dezbaterilor
aprinse de la ºedinþa Comitetului Exe-
cutiv Naþional, când soarta PSD nu a
fost tranºatã definitiv, deºi tabãra
puciºtilor ºi-a menþi-
nut acuzaþiile la adre-
sa lui Liviu Dragnea ºi
solicitãrile privind de-
misia din fruntea
partidului ºi de la
preºedinþia Camerei
Deputaþilor.

Cu toate cã semna-
tarii scrisorii au pre-
zentat tot arsenalul
din dotare – conduce-
re discreþionarã, lipsã de comunica-
re, schimbarea agendei publice, lup-
ta permanentã cu instituþiile statului
ºi cu societatea civilã, preocuparea
prea intensã pentru schimbarea legi-
lor justiþiei ºi a legislaþiei penale,
ºedinþa s-a încheiat cum a început: cu
Liviu Dragnea în vârful partidului ºi

cu disidenþii care au rãmas cu impre-
sia cã au fost ascultaþi ºi cã se va
schimba ceva.

Gabriela Firea ºi-a prezentat proiec-
tele blocate de Guvern, de Ministerul
Transporturilor ºi nemulþumirile lega-
te de campania recentã de denigrare la
care a fost supusã. Vicepremierul Paul

Stãnescu a vorbit des-
pre amnistie ºi graþie-
re, susþinând cã ar fi
fost “un cadou bun”
cu ocazia Centenaru-
lui.

Mihai Tudose,
premierul înlocuit de
Viorica Dãncilã ºi
unul dintre cei mai
aprigi contestatari ai
lui Carmen Dan, a re-

proºat modul nedemocratic de condu-
cere a PSD, modul de luare a deciziilor
de cãtre o singurã persoanã, cerând
mai multã transparenþã în interiorul
partidului.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

MIRCEA URSACHE, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARÃ:

“Companiile din Fondul
Suveran trebuie listate
într-un an de la lansare”
l “În proiectul Legii fondurilor de investiþii alternative am propus inclusiv anularea prevederilor privind pragurile
de deþinere la SIF-uri”l “Solicit, în mod public, oricãrei persoane care vrea sã investeascã în piaþa Forex sau în
criptomonede sã verifice dacã intermediarii prin care fac acest lucru sunt autorizaþi ºi apar pe site-ul Autoritãþii”

Reporter: Ce pãrere aveþi despre
forma propusã pentru Fondul Suveran
de Dezvoltare ºi Investiþii (FSDI) ºi ce
impact credeþi cã va avea asupra pieþei
de capital, în situaþia în care va fi
înfiinþat?

Mircea Ursache: Înfiinþarea unui
Fond Suveran în România este o nece-
sitate stringentã, scopul oricãrui astfel
de Fond fiind de a finanþa mari proiec-

te de dezvoltare ale þãrii. Dar, de la
început trebuie sã spun cã un Fond Su-
veran de Investiþii nu poate sã se situe-
ze în afara regulilor pieþei de capital:
transparenþã, listãri pe piaþa reglemen-
tatã, guvernanþã corporativã.

A consemnat
ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 7)
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ondul Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii nu poate sã se situeze în afara reguli-

lor pieþei de capital, iar finanþarea iniþialã a acestuia trebuie sã se facã

printr-o emisiune de obligaþiuni pe baza unui prospect aprobat de Autorita-

tea de Supraveghere Financiarã (ASF), ne-a declarat Mircea Ursache, vicepreºedintele

ASF, care a avut amabilitatea sã acorde un interviu Ziarului BURSA.

Potrivit domniei sale, dacã Ministerul Energiei va lista Hidroelectrica, atunci este po-

sibil ca piaþa noastrã de capital sã acceadã în categoria celor emergente, pânã la

sfârºitul anului viitor.

CÃLIN
RECHEA


