
GRAM AUR = 141,6752 RON FRANC ELVEÞIAN = 3,7254 RON EURO = 4,5169 RON DOLAR = 3,2776 RON

5 9 4 8 4 9 1 3 4 0 0 1 2 53150

n Surse: “TVR continuã sã se împrumute,
sã angajeze ºi sã mãreascã salarii”

PAGINA 4

n Despre grija pentru clienþii bancari
PAGINA 15

n Politica internã
a SUA a triumfat
la Oscar

PAGINA 2

n SEC ancheteazã
o posibilã fraudã
la “Citigroup” Mexic

PAGINA 16

Marþi, 4 martie 2014, nr. 42 (5135), anul XXIV 16 pagini2 lei

ASOCIAÞIA BROKERILOR:

“ASF menþine
un mediu propice

activitãþilor frauduloase”

Asociaþia Brokerilor a luat în
colimator Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã, dupã

recentele amenzi aplicate brokerilor
Swiss Capital, pentru neraportarea
unor tranzac-
þii suspecte de
manipulare
c u a c þ i u n i
SIF1 Banat
Criºana, dar
ºi pentru lipsa
de reacþie la
conflictul din
conducerea
SIF Oltenia.

Deciziile recente ale Autoritãþii de
Supraveghere Financiarã (ASF) pri-
vind sancþionarea cu amendã în
cuantum ridicat a unor angajaþi ai so-
cietãþii de servicii de investiþii finan-
ciare Swiss Capital, pentru nerapor-
tarea, cãtre Autoritate, a unor opera-

þiuni considerate a fi suspecte de ma-
nipulare a pieþei, au provocat, în opi-
nia domnului Dan Paul, preºedinte al
Asociaþiei Brokerilor, o realã îngri-
jorare în rândul intermediarilor din
piaþa de capital.

Un comunicat de presã al Asocia-
þiei Brokerilor precizeazã: “Deºi
tranzacþiile în cauzã au avut loc în
luna septembrie 2013, existând timp
suficient pentru ASF pânã la data
emiterii deciziei de sancþionare (17
februarie 2014) sã analizeze ºi sã de-
cidã dacã acestea au reprezentat ac-
þiuni de manipulare a pieþei, s-a pre-
ferat penalizarea directã a interme-
diarului tranzacþiilor, care ar fi trebu-
it, pe baza propriei aprecieri, sã con-
sidere cã tranzacþiile respective se
încadreazã în categoria suspiciunilor
de manipulare a pieþei. (I.P.)

(continuare în pagina 5)

Lagarde, FMI: “15-20%
risc de inflaþie scãzutã
pe termen lung,
în zona euro”

Riscul ca zona euro sã se confrun-
te cu o perioadã prelungitã de inflaþie
scãzutã este de 15-20%, potrivit di-
rectorului general al Fondului Mo-
netar Internaþional (FMI), Christine
Lagarde, care este de pãrere cã bãn-
cile centrale trebuie sã fie gata sã ac-
þioneze astfel încât inflaþia scãzutã sã
nu afecteze relansarea economicã
fragilã.

“Ceea ce vedem este o inflaþie
scãzutã ºi dacã ea se va menþine o
perioadã prelungitã de timp, ar
putea modifica aºteptãrile con-
sumatorilor”, a declarat Christi-
ne Lagarde, recomandându-le
bãncilor centrale sã pregãteascã
instrumentele cu care sã rãspun-
dã în termeni de politicã mone-
tarã.

Deficitul bugetar
al Italiei, 3% din PIB

Deficitul bugetar al Italiei a fost de
3% din PIB anul trecut, atingând
pentru al doilea an consecutiv limita
maximã prevãzutã de Uniunea Euro-
peanã (UE).

Deficitul a însumat 47,3 miliarde
euro, conform datelor Istat, care
aratã cã italienii ºi-au redus consu-
mul cu 2,6% anul trecut, iar guver-
nul ºi-a diminuat investiþiile publice
cu 13%.

Economia Italiei, care totalizeazã
1.560 miliarde euro, a scãzut cu
1,9% anul trecut, în termeni reali,
comparativ cu 2012.

V.R.

Bancheri centrali ºi dinozauri la Frankfurt
Î

n ultimele douã zile ale lunii fe-
bruarie 2014, Bundesbank a or-
ganizat simpozionul cu tema

“Stabilitatea financiarã ºi rolul bãn-
cilor centrale”. Printre participanþi

s-au aflat Jens Weid-
mann, preºedintele
Bundesbank, Mark
Carney, guvernatorul
Bãncii Angliei, Mario
Draghi, preºedintele
BCE, dar ºi invitaþi de
peste Ocean, de la Fe-

deral Reserve, FMI, dar ºi din me-
diul academic.

Jens Weidmann a deschis dez-
baterile simpozionului printr-un
discurs în care a abordat rolul politi-
cilor monetare ºi macroprudenþiale
în apãrarea stabilitãþii financiare.

Dupã ce a lansat o serie de întrebãri
pentru participanþi, majoritatea fiind
legate de incapacitatea bancheri-
lor centrali de a acþiona
înainte de declanºarea
crizei financiare globale,
preºedintele Bundesbank a
subliniat, prin citarea filo-
sofului Karl Popper, im-
portanþa schimbului de
idei în gãsirea cãii de ieºire
din crizã: “Fãrã un schimb
liber al ideilor, nu poate
exista libertatea de gândi-
re. Pentru a afla dacã ideile
noastre sunt bune, avem
nevoie de alþii care sã le
verifice validitatea”.

Weidmann a mai decla-
rat cã “politica macropru-

denþialã nu poate fi niciodatã per-
fect eficientã”, din cauza þintelor
multiple pe care trebuie sã le urmã-

reascã bãncile centrale, iar “credi-
bilitatea politicii monetare depinde
atât de claritatea obiectivelor sale,

cât ºi de transparenþa în
ceea ce priveºte propriile
limitãri”.

Afirmaþiile sale repre-
zintã critici dure, chiar
dacã suficient de voalate,
la adresa bancherilor cen-
trali care au tendinþa de
a-ºi acoperi neajunsurile
ºi ignoranþa prin limitarea
sau eliminarea completã
din dezbateri a opiniilor
contrare propriilor con-
vingeri, chiar dacã acest
lucru conduce la elimina-
rea din discursul public a
unor soluþii potenþiale

pentru crizã.
Dupã introducerea lui Weid-

mann, profesorul Franklin Allen,
de la Wharton School din cadrul
University of Pennsylvania, s-a
concentrat asupra rolului bãncilor
centrale în declanºarea bulelor spe-
culative pe piaþa activelor financia-
re. De asemenea, Allen a mai preci-
zat cã “existã dovezi multiple ale
st imulãri i comportamentului
riscant al bãncilor ca urmare a scã-
derii dobânzilor de politicã mone-
tarã”, iar “cea mai importantã sursã
a riscului sistemic este colapsul
preþurilor de pe piaþa imobiliarã,
atât cea rezidenþialã cât ºi cea co-
mercialã”.

(continuare în pagina 14)

Din seria
“Românii
nu ºtiu”
Î

ncerc sã înþeleg ce au priceput
studenþii de la Braºov din ceea
ce le-au spus, ieri, reprezentanþii
BNR, în cadrul sesiunii educati-

ve din cadrul Programului „Acade-
mica BNR 2014”, care a avut loc la

Aula Universitãþii
Transilvania.

C o n s i l i e r u l
Adrian Vasilescu a
conchis: “Eu pun
mâna pe inimã ºi
spun cã românii nu
ºtiu sã facã bani.”

Aceastã înþelepciune stã drept
premisã a unui silogism:
– Prima premisã: Românii nu ºtiu sã

facã bani.
– Adoua premisã: Adrian Vasilescu

este român.
– Concluzie: Adrian Vasilescu nu

ºtie sã facã bani.
Aceastã concluzie nu þine seama

de poziþia braþelor domnului Adrian
Vasilescu: cu mâna pe inimã, drepþi
sau în pasul ºtrengarului, domnul
Adrian Vasilescu nu ºtie sã facã bani.

Situaþia nu este foarte confortabilã
intelectual: dacã Adrian Vasilescu
nu ºtie sã facã bani, atunci cum de
ºtie cã românii nu ºtiu sã facã bani?!

Pentru cã, dacã nu ºtii sã faci bani,
atunci nu ºtii cum se fac banii ºi deri-
vã de aici cã nu ai de unde sã ºtii dacã
alþii, care au fãcut bani, i-au fãcut cã
au ºtiut sau i-au fãcut cã n-au ºtiut,
ori, chiar, dacã nu cumva i-au fãcut ºi
n-au ºtiut ºi i-au luat alþii.

Ultima variantã este extrem de
plauzibilã.

Numeroºi cetãþeni fac bani de care
habar n-au cã le sunt luaþi de funcþio-
narii statului, aºa cum este ºi Adrian
Vasilescu.

El este plãtit cu aceºti bani, ca sã le
spunã românilor cã nu ºtiu sã facã
bani.

Sigur cã situaþia ar deveni mai co-
erentã, dacã Adrian Vasilescu ar ºti
sã facã bani, astfel cã atunci când
afirmã “Eu când spun cã românii nu
ºtiu sã facã bani mã refer la cei 20 de
milioane de români”, am putea pre-
supune cã, în pofida oricãrui recen-
sãmânt, populaþia României numãrã
20.000.001 persoane, în care acel
“unu” de la coadã, poartã numele de
“Adrian Vasilescu”.

ªi atunci, ar fi logic sã spunã acel
Adrian Vasilescu de la coadã cã
“Românii nu ºtiu sã facã bani”, pen-
tru cã el ºtie ºi ceilalþi 20.000.000, nu

ºi nu mai conteazã prea mult cã el
însuºi este român.

Dar, eu nu am auzit ca Adrian Va-
silescu sã facã bani.

Scrie articole la un ziar ºi poate cã
încaseazã niºte bani din asta, dar,
trecând peste faptul cã nu prea ar fi
ãºtia niºte bani curaþi, cât timp are o
funcþie la BNR ºi scrie, în articole,
despre chestii în care BNR este bã-
gatã, totuºi ãºtia sunt niºte bani echi-
valenþi cu banii pe care îi fac ziariºtii
din cuprinsul celor 20.000.000 de
români, care nu ºtiu sã facã bani.

Prin urmare, nu înþeleg ce au pri-
ceput studenþii, ascultându-l pe
domnul Adrian Vasilescu.

Sper ca unii dintre ei sã-l fi citit ºi
pe Lucian Boia.

Aceia vor fi priceput cã asistã la
un discurs din ciclul “Românii nu
ºtiu”.

Acest ciclu urmãreºte sã ne di-
spreþuim, noi înºine, ca sã putem fi
controlaþi mai lesne.

Când ne vom fi pierdut orice urmã
de respect pentru sine ºi pentru cei-
lalþi, Adrian Vasilescu ne va gratula,
trecându-ne examenul de cunoºtinþe
financiar-bancare.

ªi ne vom aduce banii pe care nu
ºtim sã-i facem, sã ne deschidem
conturi bancare.

Ca sã ni-i ia bãncile, apoteotic. n

BIROUL DE PRESÃ AL LUI GUNTHER OETTINGER:

“Aprovizionarea Europei cu gaze
nu a suferit din cauza Ucrainei”
l Oficialii europeni susþin cã au variante alternative de aprovizionare, dacã
tranzitul prin Ucraina este sistat

Furnizarea ºi tranzitul gazelor
ruseºti cãtre statele europene
nu au avut de suferit din cau-

za situaþiei tensionate din Ucraina,
ne-a declarat, ieri, un pur-
tãtor de cuvânt al comisa-
rului european pentru
energie, Gunther Oettin-
ger.

Potrivit sursei citate,
Comisia Europeanã se
aºteaptã ca Ucraina sã-ºi
respecte contracte le
pentru tranzitul gazelor,
iar Rusia – contractele
de furnizare cãtre þãrile membre.
În privinþa rezervelor UE, purtãto-
rul de cuvânt ne-a precizat: „În
prezent, sunt în jur de 40 miliarde
mc de gaze stocate în depozite
subterane pe teritoriul UE, ceea ce
reprezintã în jur de 50% din capa-

citatea totalã de depozitare dispo-
nibilã. Dupã criza aprovizionãrii
cu gaze din 2009, UE a depus efor-
turi consistente pentru securitatea

ºi siguranþa aprovizionãrii cu
gaze”.

Printre mãsurile luate, sursa noas-
trã ne-a menþionat construcþia de noi
interconexiuni prin programele
TEN-E ºi EEPR, precizând cã fon-
duri europene importante au fost di-

recþionate cãtre statele membre pen-
tru întãrirea interconexiunilor, dar ºi
pentru a dezvolta fluxurile de im-
port-export cu gaze naturale.

Purtãtorul de cuvânt
ne-a mai spus: „Din 2009
ºi pânã în prezent, au fost
realizate investiþii impor-
tante. Au fost finalizate in-
vestiþii de 147 milioane
euro pentru întãrirea infra-
structurii în Europa de
sud-est. În cazul particular
al României, intercone-
xiunea cu Ungaria poate

aduce gaz din alte surse decât cele
din Federaþia Rusã”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

Propunerea SIF Transilvania
sã distribuie acþiuni gratuite
nu a fost bine primitã
l Cotaþia SIF3 a coborât cu 7,78%lMihai Cãruntu,
BCR: “Astfel de majorãri de capital s-a dovedit cã
induc creºteri ale capitalizãrii companiilor”
l Bogdan Gherghe, Tradeville: “Ne putem aºtepta ca
un grup de acþionari sã solicite plata unor dividende”

Acþiunile SIF3 Transilvania
au cãzut, ieri, cu 7,78%, la
0,5805 lei/unitate, dupã ce,

vineri searã, conducerea companiei
a propus acþionarilor majorarea ca-
pitalului social din profitul de anul
trecut ºi acordarea de acþiuni gratui-
te, în loc de dividende.

“Existã condiþii teoretice ca deci-
zia SIF3 Transilvania de a nu distri-
bui dividende pe 2013
sã aibã pe termen mediu
un impact pozitiv, prin
raportare la alternative-
le reprezentate de alte
SIF-uri”, considerã Mi-
hai Iulian Cãruntu, Co-
ordonator Echipa Cer-
cetare Piaþa de Capital
BCR.

Domnia sa a comen-
tat: “În primul rând, nu
trebuie uitat contextul,
ºi anume faptul cã, la BVB, existã o
istorie a majorãrilor de capital social
prin încorporarea profiturilor, ce a
fost practicatã cu succes în special de
Banca Transilvania, ºi care a fost
apreciatã, având o conotaþie pozitivã
printre investitori. Astfel de majorãri
de capital s-a dovedit cã induc
creºteri ale capitalizãrii companiilor,
pe care de altfel o simplã alocare a

profiturilor în conturile de rezerve
nu le-ar fi adus probabil în proporþii-
le respective”.

Analistul citat apreciazã cã deci-
zia SIF3 Transilvania trebuie sã fie
privitã în contextul în care SIF-urile
realmente nu-ºi permit sã distribuie
dividende consistente mai mulþi ani
la rând: “Sã nu uitãm cã la SIF3
Transilvania, veniturile din dividen-

de ºi dobânzi în 2013
au fost de 13,7 milioa-
ne lei ºi respectiv 5,8
milioane lei, iar chel-
tuielile operaþionale de
29,5 milioane lei. Adi-
cã, practic, SIF-ul este
nevoit sã vândã active
ca sã-ºi acopere chel-
tuielile de funcþionare,
fãrã sã mai luãm în cal-
cul distribuþia de divi-
dende. Iar o politicã de

vânzare de active pentru a alimenta
distribuþia de dividende nu poate fi
nici pe departe una sustenabilã pe
termen mediu. Vânzãrile de active
înseamnã VAN mai mic ºi, implicit,
preþ la bursã mai mic pe termen me-
diu.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)
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Citiþi, în pagina 13,
articolul "Adrian Vasilescu:

«Românii nu ºtiu sã facã bani»"

Citiþi mai multe detalii în pagina 3.


