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Cabinetul german
promite sã nu
contracteze datorii
pânã în 2018

Cabinetul german a aprobat, ieri,
proiectul de buget pentru 2015, care
prevede cã finanþele publice federale
vor fi echilibrate pentru prima datã
dupã 1969.

În 2015, Guvernul federal german
intenþioneazã sã cheltuiascã 299,5
miliarde euro, faþã de 296,5 miliarde
euro în acest an, Executivul urmãrind
sã creascã investiþiile în infrastructu-
rã, educaþie, ºtiinþã ºi cercetare. Toto-
datã, autoritãþile de la Berlin promit
sã nu contracteze noi datorii pânã în
2018, pentru susþinerea cheltuielilor
bugetare. Astfel, va fi pentru prima
datã dupã 1969 când statul federal
german nu va contracta noi datorii.

“Am atins o etapã crucialã”, a de-
clarat ministrul german de Finanþe,
Wolfgang Schaeuble.

Creºte randamentul
titlurilor de stat spaniole

Randamentul titlurilor de stat spa-
niole a urcat ieri, în aºteptarea reu-
niunii de politicã monetarã de astãzi
a Bãncii Centrale Europene.

Randamentul obligaþiunilor Spa-
niei cu scadenþa la zece ani a urcat cu
ºase puncte de bazã (0,06% puncte
procentuale) în prima parte a zilei de
ieri, ajungând la 2,70%. Avansul a
fost cel mai important din 12 iunie
pânã în prezent. Randamentul a
câºtigat 16 puncte de bazã de la mo-
mentul la care scãzuse pânã la recor-
dul minim de 2,542%, în 10 iunie.

V.R.

Sãrbãtoarea gãrgãriþei
l BVB ºi-a premiat câºtigãtorii concursului “BVB Invest Quest”

Bursa de Valori Bucureºti a
premiat ieri câºtigãtorii pri-
mei ediþii a concursului

BVB Invest Quest ( BVB IQ), com-
petiþie educaþionalã de tranzacþiona-
re online.

Printre cei prezenþi ieri la decerna-
rea premiilor a circulat zvo-
nul cã, dintre cei 908 înscriºi
la acest concurs cu pretenþii
naþionale, ar fi fost activi
doar puþin peste 100.

În buna tradiþie a creºterii
performanþei, Ludwik Sobo-
lewski, directorul BVB, a de-
clarat cã þinteºte ca anul vii-
tor, la acelaºi concurs, cifra
participanþilor sã creascã de
la 908 la “fantastica” cifrã de
1000, marcând astfel o dife-
renþã “enormã”, de 92 de persoane.

Deºi concursul nu îi þintea doar pe
studenþi, adresându-se oricãrui cetã-
þean interesat de investiþii, totuºi
menþionãm cã în învãþãmântul eco-
nomic superior de stat din România
existã aproximativ 50.000 de elevi
înscriºi în ciclul de licenþã.

Astfel, se sesizeazã o disproporþie
între numãrul de studenþi econo-
miºti, numãrul de participanþi ºi va-
loarea premiilor concursului naþio-
nal organizat de BVB. Câºtigãtorul
competiþiei a primit o vacanþã pentru
douã persoane, de 7 zile, în Palma de

Mallorca, locul II, un laptop, iar lo-
cul III, un smartphone.

Pe de altã parte, BVB dispune de
rezerve de zeci de milioane de euro.
ªi poate cã în acest caz meritã sã ob-
servãm: o bunã gestiune nu înseam-
nã sã fii meschin.

Niciunul dintre studenþii din ASE

cu care am discutat nu mi-a confir-
mat cã a existat, în incinta instituþiei,
înainte de începerea concursului,
vreun element de promovare, ex-
plicând astfel cifra de 908 partici-
panþi.

În modul cel mai evident, concur-
sul a dus lipsã de publicitate,
fapt subliniat atât de repre-
zentanþii SSIF Broker, cât ºi
de Costel Ceocea, preºedin-
tele SIF Moldova.

De fapt, Bursa de Valori
însãºi suferã de aceleaºi de-
ficienþe de promovare pe
care le ilustreazã concursul
organizat, astfel cã o partici-
pare atât de restrâsã nu ar tre-
bui sã mire pe nimeni.

Cu ani în urmã, numãrul
de conturi active la BVB aproxima
cifra de 3000, iar azi probabil cã e si-
milarã, pentru cã nimic determinant
nu s-a petrecut între timp în politica
de promovare a acestei pieþe.

MARIA GAGIU

(continuare în pagina 2)

AVERTISMENT DUR AL RUSIEI DESPRE
AMPLASAREA SCUTULUI ANTIRACHETÃ:

“România, Turcia ºi Polonia
vor deveni ostaticii practicilor
americane iresponsabile”

Statele Unite nu au oferit Mo-
scovei un schimb de infor-
maþii cu privire la scutul eu-

ropean antirachetã, a declarat ieri
Evgeny Lukyanov, adjunctul
preºedintelui Consiliului de Securi-
tate rus, avertizând astfel România,
Turcia ºi Polonia cã vor deveni

ostaticele practicilor americane
iresponsabile, potrivit agenþiei RIA
Novosti.

Nimeni din Statele Unite nu a ofe-
rit douã centre de procesare sau vreun
schimb de informaþii în timp real, a
mai spus Evgheni Lukianov.

El a subliniat cã decizia finalã de
instalare a componentelor sistemului
european de apãrare antirachetã în
România, Turcia ºi Polonia le revine
acestor state suverane. “Nu suntem
mulþumiþi de deciziile acestor þãri,
dar este important ca popoarele lor
sã ºtie cã vor deveni ostaticele prac-
ticilor americane iresponsabile”, a
spus Lukianov, scrie Ria Novosti.

Decizia Statelor Unite de a crea un
sistem european de apãrare antira-
chetã constituie o sursã de fricþiuni
în relaþiile ruso-americane.

A.S.

(continuare în pagina 4)

FLORIN CÎÞU:

“Jocul politic al BNR þine economia pe loc”
l “Creºterea economicã previzionatã la 3,9% pentru primul trimestru - conjuncturalã”
l “Dacã procentul de creºtere economicã va fi de 0,2% de la un trimestru la altul, la finalul anului nu
vom avea o dinamicã mai mare de puþin peste 1%”

Dinamica de creºtere econo-
micã a încetinit, potrivit
analistului Florin Cîþu, care

face referire la modul în care a
evoluat PIB-ul nostru în primul tri-
mestru al acestui an comparativ cu
trimestrul precedent.

Domnia sa apreciazã cã, dacã
acest ritm de creºtere se va menþine
ºi în urmãtoarele trei trimestre, în fi-

nal vom avea o creºtere economicã
anualã de puþin peste 1%.

Florin Cîþu ne-a declarat :
“Creºterea economicã previziona-
tã de INS la 3,9% pentru primul
trimestru al acestui an este una ba-
zatã pe efecte conjuncturale. Dacã
þinem cont cã evoluþia PIB, de la
ultimul trimestru al anului trecut
la primele trei luni din 2014, a fost

de 0,2%, vom vedea cã, de fapt, di-
namica de creºtere economicã
încetineºte”.

În opinia analistului, ritmul de
dezvoltare economicã ar putea acce-
lera cu ajutorul Bãncii Naþionale a
României (BNR).

Domnia sa ne-a expl ica t :
“Dobânzile din piaþa bancarã se
cifreazã în jurul a 1%, în timp ce

dobânda de politicã monetarã este
3,5%. În mod normal, BNR ar
trebui sã intervinã ºi sã apropie
aceste douã valori, dar nu va face
acest lucru pentru cã este an elec-
toral ºi BNR joacã un joc politic
frumos”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

Legea, un amãnunt
nesemnificativ
în numirile de la ASF
lMarian Sârbu, a doua numire neconstituþionalã

Degeaba a fost schimbatã le-
gea de înfiinþare a Autoritã-
þii de Supraveghere Finan-

ciarã de câteva ori ºi degeaba s-au
reconfigurat criteriile de selecþie a
membrilor Comisiei, cã, oricum,
apartenenþa politicã ºi relaþiile par sã
fi fost singurele care au contat la nu-
miri.

În unele cazuri, nerespectarea cri-
teriilor din lege a fost atât de eviden-
tã, încât a fost sesizatã Curtea Con-
stituþionalã.

Judecãtorii Curþii au stabilit, ieri,
cã numirea lui Marian Sârbu în
funcþia de prim-vicepreºedinte al
ASF este neconstituþionalã, dupã ce
un verdict similar a fost dat, recent, ºi
în cazul numirii lui Victor Ciorbea.

Decizia din cazul precedent nu a
mai avut, însã, efect, întrucât Cior-
bea a demisionat pentru a prelua fun-
cþia de Avocat al Poporului.

Sesizarea legatã de numirea lui
Sârbu a fost fãcutã de PDL, care a re-
clamat cã acesta nu ar avea experien-
þa de minimum nouã ani în domeniu,

cerutã de lege.
Întrebat despre cei nouã ani de ex-

perienþã ceruþi de lege, Sârbu a de-
clarat cã a fost 13 ani ordonator de
credite.

Fost ministru al Muncii din partea
PSD ºi fost preºedinte UNPR, Ma-
rian Sârbu a fost votat, în 16 iunie, în
funcþia de prim-vicepreºedinte al
ASF, întrunind 284 de opþiuni favo-
rabile ºi 52 “împotrivã”, el urmând
sã preia funcþia deþinutã de Daniel
Dãianu.

Înfiinþatã în aprilie 2013, prin co-
masarea fostelor comisii de suprave-
ghere a pieþei asigurãrilor, de capital
ºi a pensiilor private - CSA, CNVM
ºi CSSPP, Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã a trecut prin nume-
roase schimbãri, în conducere - mai
întâi prin reducerea numãrului de
membri, iar, ulterior, dupã scandalul
arestãrii preºedintelui Dan Radu
Ruºanu, în dosarul “Carpatica
Asig”.

ADINA ARDELEANU

OPERAÞIUNEA “BEATRICE” NU I-A ADUS CONDAMNAREA

Horia Ciorcilã a scãpat
de acuzaþiile de manipulare

a pieþei de capital
J

udecãtorii de la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ)
l-au achitat, ieri, pe Horia
Ciorcilã, preºedintele Consi-

liului de Administraþie al Bãncii
Transilvania, de acuzaþiile de mani-
pulare a pieþei de capital ºi utilizare
de informaþii privilegiate.

Alãturi de Horia Ciorcilã, au mai
fost achitaþi Claudiu Silaghi, fost
membru în CA al Bãncii Transilva-
nia (decedat în cursul judecãþii în
primã instanþã), Mirela Silaghi,
Doina Mãrioara Cojocaru (soþia,
respectiv soacra lui Claudiu Sila-
ghi), Dan Sergiu Dascãl, directorul
de operaþiuni al BT Securities,
Radu Jurcovan, broker la IFB Fin-
west, Giorgios Christoforou (fo-
stul director general al Bank of
Cyprus România) ºi Anastasios
Isaakidis (fost credit risk manager
al bãncii).

Horia Ciorcilã a fost trimis în ju-
decatã, în iulie 2010, de procurorii
Direcþiei de Investigare a Infracþiu-
nilor de Criminalitate Organizatã ºi
Terorism (DIICOT) Cluj pentru ma-
nipularea pieþei de capital, în legãtu-
rã cu modul de tranzacþionare a ac-
þiunilor bãncii pe care o conduce.

În iulie 2011, Tribunalul Bucu-
reºti a respins ca nefondate acuzaþii-
le formulate de cãtre DIICOT Cluj în

privinþa lui Horia Ciorcilã ºi a celor-
lalþi învinuiþi.

Procurorii au fãcut recurs faþã de
aceastã decizie, procesul intrând pe
rolul Curþii de Apel Bucureºti, care a
respins, însã, recursul, în iunie 2012.

Ieri, a venit rândul Înaltei Curþi sã

respingã recursul DIICOT.
Faþã de procesele de la Tribunalul

Cluj ºi Curtea de Apel Bucureºti, ac-
þiunea de la ÎCCJ a avut o nouã probã
la dosar, constând în raportul care in-
vestigheazã modul în care Bank of
Cyprus a ajuns sã deþinã 9,7% din

acþiunile Bãncii Transilvania (BT),
realizat de firma americanã de con-
sultanþã Alvarez&Marsal (A&M), la
solicitarea Bãncii Centrale a Cipru-
lui.

Avocaþii lui Horia Ciorcilã ºi ai
celorlalþi inculpaþi au contestat do-
cumentul, reclamând cã din acesta ar
lipsi douã pagini, a cãror absenþã nu
este menþionatã în varianta tradusã
în limba românã ºi care conþin infor-
maþii “esenþiale” pentru crearea unei
imagini corecte asupra cazului anali-
zat.

Avocaþii au mai atras atenþia cã ra-
portul Alvarez&Marsal nu este sem-
nat ºi nici nu constituie o lucrare de
audit, iar autorii nu sunt specializaþi
în piaþa de capital, nici din punct de
vedere tehnic, nici din punct de ve-
dere juridic.

Aceºtia au mai susþinut cã docu-
mentul nu are legãturã cu procesul
care se judeca la ÎCCJ ºi cã, în plus,
prejudiciazã imaginea Bãncii Tran-
silvania.

Judecãtoarele de la Înalta Curte nu
au acceptat, însã, solicitarea ca ra-
portul sã fie respins, considerând cã
respectivele probe sunt relevante
pentru proces.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 13)

Medvedev: „Va izbucni
o crizã de proporþie a
gazelor pânã în toamnã”

Premierul rus Dmitry Medvedev a

declarat, ieri, cã o crizã a gazelor

de proporþii între Rusia ºi Ucraina

va izbucni în toamnã, informeazã

Reuters. Luna trecutã, gigantul

rus Gazprom a sistat livrarea gaze-

lor cãtre Ucraina din cauza facturi-

lor neplãtite. Fluxurile de gaze

care tranziteazã Ucraina cãtre Eu-

ropa nu au fost afectate pânã în

prezent.

(continuare în pagina 4)


