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Germania: “Situaþia din
Ucraina, un risc serios la adresa
economiei europene”
l Preþul aurului, la nivelul maxim al ultimelor
ºase luni

Existã un risc serios ca tensiu-
nile dintre Rusia ºi Ucraina
sã aibã un impact economic

în Europa, considerã ministrul ger-
man de finanþe, Wolfgang Schaeu-
ble, subliniind însã cã acesta va fi
unul gestionabil ºi nu va afecta fi-
nanþele publice ale þãrii sale.

“Luãm în serios riscurile financia-
re ºi economice care ar putea apãrea
de pe urma situa-
þiei din Ucraina,
însã credem cã
efectele economice ºi financiare sunt
ºi vor fi gestionabile”, a declarat
Wolfgang Schaeuble, într-o confe-
rinþã de presã, precizând: “Cred cã
acest lucru se aplicã atât Germaniei,
cât ºi Europei în ansamblu”.

Oficialul de la Berlin a prezentat,
ieri, bugetului Germaniei pe
2014-2018. Conform proiectului,
Germania îºi va echilibra perfect bu-
getul în 2015, ceea ce ar reprezenta o
premierã dupã anul 1969. “Vrem sã
ieºim din aceastã legislaturã fãrã sã fa-
cemnoidatorii”, adeclaratSchaeuble.

În acest an, Germania ar urma
sã-ºi reducã deficitul bugetar la 6,5
miliarde euro, de la 22,1 miliarde
euro în 2013.

Sãptãmâna trecutã, Wolfgang
Schaeuble a anunþat cã Germania
este pregãtitã sã ajute Ucraina, adã-
ugând cã are în vedere inclusiv acor-
darea de asistenþã financiarã.

Tensiunile din Ucraina, dar ºi teme-
rile legate de înce-
tinirea creºterii
eocnomiei Chinei

au dus, ieri, pe curs ascendent cotaþia
futuresaaurului, careaajuns lanivelul
maxim al ultimelor 19 sãptãmâni.

Preþul aurului cu livrare în aprilie
a crescut cu 1,3% la ora 11.18, la Co-
mex New York, ajungând la
1.364,70 dolari uncia, cel mai ridicat
nivel din septembrie.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 11)

Fitch: “Marile bãnci
greceºti îºi vor putea
acoperi deficitele”

Primele patru mari bãnci elene,
“National Bank of Greece”, “Piraeus
Bank”, “Alpha Bank” ºi “Euro-
bank”, vor fi capabile sã-ºi acopere
deficitul de finanþare fãrã sã le impu-
nã pierderi deþinãtorilor de obliga-
þiuni, chiar ºi în cel mai grav scenariu
prevãzut de banca centralã a Greciei,
potrivit Fitch.

“Necesitãþile de capital ale prime-
lor patru bãnci din Grecia par gestio-
nabile, chiar ºi în cel mai grav scena-
riu prevãzut de Banca Centralã a
Greciei”, considerã Fitch.

Testele de stres publicate recent
de banca centralã elenã aratã un ne-
cesar de capital de 6,4 miliarde
euro pentru bãncile din þarã, potri-
vit scenariului de bazã. Un scena-
riu sever estimeazã deficitul de ca-
pital al bãncilor elene la 9,4 miliar-
de euro.

Agenþia de evaluare considerã
cã “Piraeus” ºi “Alpha” sunt bãn-
cile greceºti cel mai bine poziþio-
nate pentru creºterea capitalului.
Fitch aºteaptã ca majorarea capi-
talului bãncilor sã fie fãcutã
printr-o combinaþie de opþiuni in-
terne ºi fonduri “proaspete”, ºi nu
exclude anumite forme de ajutoa-
re de stat.

Potrivit bãncii centrale elene,
“National Bank of Greece”, cea
mai mare bancã din þarã, are nevoie
de 2,18 miliarde euro, “Piraeus
Bank”, al doilea mare creditor din
þarã, de 425 milioane euro, “Euro-
bank Ergasias”, a treia bancã elenã
- de 2,95 miliarde euro, iar “Alpha
Bank”, numãrul patru în sectorul
bancar elen, are nevoie de 262 mi-
lioane euro.

V.R.

Economia globalã este tot mai aproape
de “furtuna perfectã” a datoriilor
Ultimul raport trimestrial de

la BIS (Bank for Internatio-
nal Settlements) invalidea-

zã, prin câteva cifre ºi grafice,
toate declaraþiile optimiste ale
autoritãþilor în ceea ce priveºte
perspectiva de soluþionare or-
donatã a crizei financiare.

Valoarea nominalã a pieþei
globale a obligaþiunilor a cre-
scut pânã la 100 de trilioane de
dolari în T3 2013, de la circa 70 de
trilioane la mijlocul anului 2007
(vezi grafic).

Se pare cã, în opinia guvernelor ºi
bãncilor centrale, cea mai bunã cale

de a scãpa de datorii pe care nu le
mai poþi plãti este sã te îndatorezi ºi
mai tare.

Emisiunile de obligaþiuni
guvernamentale au avut cea
mai importantã contribuþie la
aceastã creºtere, valoarea lor
totalã ajungând la 43 de trilioa-
ne de dolari, dupã un avans de
circa 80% în perioada menþio-
natã.

Valoarea totalã a obligaþiunilor
emise de companiile nefinanciare a
înregistrat o creºtere similarã, pânã
la circa 10 trilioane de dolari, în con-
diþiile în care finanþãrile prin credite

bancare au fost înlocuite de cele prin
emisiuni de obligaþiuni. În raportul
BIS se mai precizeazã cã majoritatea
noilor emisiuni s-au realizat pe pie-
þele interne.

Dupã publicarea raportului, Jim
Rickards, autorul cãrþii “Rãzboaiele
valutare”, a declarat pe Twitter cã
“lumea a devenit Grecia”, deoarece
raportul dintre datoria globalã ºi
PIB-ul global, estimat la circa 72 de
trilioane de dolari de cãtre Banca
Mondialã, s-a apropiat de 140%.

Deocamdatã, nivelul extraordinar
al datoriilor globale, care nici mãcar
nu include ºi celelalte obligaþii vii-

toare ale guvernelor
(n.a. pensii sau asi-
gurãri sociale), pare
sã nu influenþeze
semnificativ evolu-
þia costurilor de fi-
nanþare.

Dar cât mai poate
dura acest “echili-
bru” fragil?

Într-o analizã din acelaºi raport
trimestrial, economiºtii de la BIS
avertizeazã cã preanunþarea decizii-
lor de politicã monetarã ale bãncilor
centrale “riscã sã creeze instabilitate
financiarã, prin revizuirea politicilor

sau menþinerea costurilor de finanþa-
re la un nivel scãzut pentru o perioa-
dã prea îndelungatã”, dupã cum scrie
Bloomberg.

(continuare în pagina 15)
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SIF Moldova se simte
discriminatã de ASF

Solicitarea SIF2 Moldova sã
preia 49,96% din SAI Munte-
nia Invest, administratorul

SIF Muntenia, nu a primit, încã,
undã verde de la Autoritatea de Su-
praveghere Financiarã, ceea ce, în
opinia reprezentanþilor SIF2 poate
crea premisele unui tratament di-
scriminatoriu între entitãþi similare.

SIF1 Banat Criºana a primit, anul
trecut, permisiunea sã cumpere
50,01% din acþiunile SAI Muntenia
Invest, iar, anul acesta, ºi-a crescut
participaþia la 74,98%.

ASF a transmis, pe 11 martie, cã
solicitarea SIF Moldova “poate fi
soluþionatã ulterior eliminãrii preve-
derilor Articolului 14, aliniatul (1)
din actul constitutiv, ceea ce este de
competenþa AGEA”, dupã cum a
anunþat SIF2.

Potrivit articolului respectiv din
actul constitutiv, “societatea, mem-

brii Consiliului sãu de administraþie
ºi ai conducerii executive, inclusiv
persoanele implicate, nu pot deþine
acþiuni ale unei/unor alte societãþi de
administrare de investiþii”.

Reprezentanþii SIF Moldova pre-
cizeazã cã îºi menþin punctele de ve-
dere comunicate Autoritãþii ºi susþi-
nute de opinii juridice independente,
în sensul inexistenþei incompatibili-
tãþii prevederii respective.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

EXCLUSIVITATE - DANIEL DÃIANU, ASF:

“Adesea, investitorii au
de ce sã fie nemulþumiþi”
l “Mandatele membrilor Consiliului ASF sunt la dispoziþia Parlamentului”
l “ªefa mea de cabinet câºtigã net circa 9000 lei, având douã diplome”

Reporter: Ce veþi face dacã vi se va
propune funcþia de preºedinte ASF?

Daniel Dãianu: Amspus public cã
ammari rezerve în a accepta o aseme-
nea poziþie. Aº adãuga cã, în condiþii-
le în care o comisie parlamentarã exa-
mineazã activitatea ASF ºi va elabora
un raport cu concluzii ºi recomandãri,
mandatele membrilor Consiliului
ASF sunt puse, într-un fel, la dispozi-
þia Parlamentului în acest moment,

indiferent de ce crede unul sau altul.
Reporter: Aþi declarat cã sunt mul-

te probleme în piaþa asigurãrilor. Care
este situaþia pentru piaþa de capital?
Dar pentru piaþa pensiilor private?

Daniel Dãianu: Piaþa asigurãrilor
trebuie sã se cureþe. Este un proces
anevoios, care va lua timp, mai ales
cã se face în condiþii în care criza
economicã nu s-a terminat în Euro-
pa. Esenþial este sã se asigure condi-

þii egale (a level playing field) pentru
companiile de pe piaþã ºi sã se prote-
jeze interesele asiguraþilor. Mã refer
aici la douã probleme mari: malpra-
xisul unor companii, care vor sã
menþinã/câºtige cote de piaþã prin
mijloace incorecte; ºi abuzurile în
relaþiile cu clienþii.

REDACÞIA BURSA

(continuare în pagina 13)

Ponta ºi Bãsescu se
dueleazã printre eoliene
l Preºedintele ºi premierul se acuzã reciproc de dezinformarel Între timp,
factura ne arde la buzunar

P
reºedintele Traian Bãsescu
ºi premierul Victor Ponta
au dus rãzboiul politic pe
culmile înalte ale eoliene-

lor, reuºind sã punã gaz pe foc
într-un domeniu în care oricum toþi
actorii se rãzboiesc între ei, de mai
bine de un an de zile.

Ieri, premierul Ponta l-a acuzat pe
preºedinte fie cã face jocuri politice,
fie cã are interese pentru cã a decis sã
atace la Curtea Constituþionalã legea
care modificã schema de sprijin pen-
tru energia verde. Domnia sa a expli-
cat: „Legea adoptatã de Parlament
prevedea, pe lângã amânarea tran-
zacþionãrii certificatelor verzi, ºi
menþinerea cotei obligatorii a ener-
giei regenerabile la un nivel de circa
11% din consum. Amânarea pro-
mulgãrii acestei legi presupune apli-
carea unei cote de 15% din consum
în 2014, ceea ce majoreazã cu 50%
costurile cu certificatele verzi ale tu-
turor consumatorilor. Preºedintele
ºtie foarte bine cã nu este nimic ne-
constituþional în lege ºi doar trage de
timp sã vinã data de 1 aprilie ºi sã nu
mai putem sã modificãm cota”. Pri-
mul ministru a anunþat cã Guvernul
va emite, în aceastã lunã, o nouã or-
donanþã privind reducerea cotei de
certificate verzi, dacã preºedintele
Traian Bãsescu refuzã în continuare

sã promulge Legea privind diminua-
rea sprijinului pentru energia
regenerabilã.

Victor Ponta a subliniat cã Guver-
nul va sprijini sectorul energiei rege-
nerabile în continuare într-un mod
sustenabil pentru economie ºi pentru
populaþie, declarându-se solidar cu
marii consumatori: „Þinta asumatã
de România în conformitate cu Di-
rectiva 2009 privind ponderea ener-
giei din surse regenerabile în consu-
mul final la nivelul anului 2020 este
de 24%.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) s-a aflat, în ultima
perioadã, în centrul unor scanda-
luri rãsunãtoare – arestarea
preºedintelui Dan Radu Ruºanu, în
cazul “Carpatica”, dar ºi mediati-
zarea nivelului de salarizare din in-
stituþie, în contextul în care, între
angajaþi, se numãrã rude ale unor
personalitãþi politice. O comisie
parlamentarã analizeazã activita-
tea ASF. Astfel, Daniel Dãianu,
prim-vicepreºedintele ASF, care
ocupã interimar ºi funcþia de
preºedinte, a avut amabilitatea sã
ne acorde un interviu despre situa-
þia actualã a Autoritãþii. Domnia
sa recunoaºte cã mai este cale
lungã pânã la reformarea, în ade-
vãratul sens, a ASF.

CÃLIN
RECHEA

INTERNATIONAL

Douã propuneri de dividend, la SIF Moldova
SIF2 Moldova a propus acþionarilor douã variante de
dividend – 0,066 lei/acþiune sau 0,078 lei/acþiune,
pentru Adunarea Generalã convocatã în 14 aprilie.
Prima variantã ar însemna distribuirea a 37% din pro-
fitul de 90,88 milioane lei, iar a doua, o ratã de
44,54%.
Consiliul de Administraþie subliniazã cã propunerile fac
parte din politica de dividend predictibilã, respectiv: “În
absenþa unor circumstanþe extraordinare de piaþã, SIF
Moldova va asigura acþionarilor un randament al dividen-
dului de minim 5%, raportat la preþul de piaþã al acþiunii

SIF2, în condiþiile în care preþul evolueazã pânã la un ni-
vel de 2 lei/acþiune. Peste acest nivel, randamentul divi-
dendului va fi de cel puþin 3%. Referinþa de calcul este
preþul mediu al acþiunii SIF2 pe ultimele 90 ºedinþe de
tranzacþionare din anul pentru care se calculeazã divi-
dendul.”
Acþionarii vor mai decide, în AGA, ºi asupra stingerii liti-
giilor cu fostul administrator Matei Alexandru, dar ºi asu-
pra participãrii directorilor ºi administratorilor la profitul
din 2013, la nivelul de 4,96% din profitul net.

(continuare în pagina 15)

BOGDAN CHIRIÞOIU,
CONSILIUL CONCURENÞEI:

„Pregãtim
pre-notificarea scutirii
industriei de plata
certificatelor verzi”
Consiliul Concurenþei pregãteºte
pre-notificarea pentru Comisia Eu-
ropeanã a mãsurii de scutire a ma-
rilor consumatori de energie de la
plata certificatelor verzi, ne-a de-
clarat preºedintele instituþiei, Bog-
dan Chiriþoiu.

(continuare în pagina 3)

Citiþi, în pagina 5, articolul
„UE vrea sã sancþioneze apropiaþi

ai lui Vladimir Putin”.


