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Sute de milioane de euro -
preþul rãzboiului dintre
consilierii Capitalei

D
ragi bucureºteni, pregãti-

þi-vã sã circulaþi pe dru-

muri denivelate, pline de

gropi sau pe artere aglo-

merate pânã dupã alegerile preziden-

þiale pentru cã aºa vor consilierii ge-

nerali ai Capitalei. Investiþii de sute

de milioane de euro în infrastructura

Bucureºtiului sunt blocate pentru cã

trebuie aprobate de Consiliul General

(CGMB), care nu este funcþional.

Debandadã este un cuvânt prea

moale pentru situaþia din Consiliu,

care se apropie mai degrabã de schizo-

frenie. Pe vremea când Traian Bãse-

scu era edilul ºef al Capitalei nu se in-

vestea mai nimic pentru cã-i era po-

trivnic CGMB-ul plin de membri

PSD. Acum situaþia este mult mai rea:

avem douã CGMB-uri care acþionea-

zã de capul lor, un numãr total de aleºi

locali care depãºeºte posturile permise

de lege (55), un prefect care nu mai

pridideºte sã conteste hotãrârile ilega-

le, posibilitãþi limitate de a dizolva

acest consiliu nefuncþional de facto.

ªi totul, pare-se, din cauza unui puci

eºuat ticluit de PSD ºi aplicat prost de

alianþa PNL ºi PDL, cu ajutorul

PPDD,dupãcumsusþinsursepolitice.

Prin primãvarã, PSD ar fi gândit o

strategie care sã conducã la dizolva-

rea CGMB, afirmã sursele noastre,

care ne-au explicat: „Prin neaproba-

rea, timp de trei luni, a proiectelor de

pe ordinea de zi, consiliul era decla-

rat nefuncþional ºi dizolvat, iar ale-

gerile anticipate ar fi urmat sã aibã

loc odatã cu cele prezidenþiale. Þinta

era ca PSD sã câºtige mai multe lo-

curi în CGMB, ar fi scãpat de PPDD

ºi ar fi limitat locurile opoziþiei. Pla-

nul a funcþionat timp de douã luni,

dupã care consilierii au aprobat douã

hotãrâri fãrã mizã economicã. Apoi

a avut loc puciul, în iunie, într-o zi în

care mai mulþi consilieri PSD nu pu-

teau fi prezenþi. Cei de la PNL ºi

PDL s-au aliat cu trei aleºi locali din

PPDD ºi au format o nouã majorita-

te, cu scopul de a prelua controlul.

Numai cã procedura aleasã a fost

greºitã. Au decis schimbarea vice-

primarilor într-o ºedinþã «de îndatã».

Evident, Prefectura a suspendat de-

ciziile ºi a atacat hotãrârile în con-

tencios-administrativ. Acum singura

soluþie sã se deblocheze investiþiile

este ca instanþa sã se pronunþe ºi ca

toate partidele sã se înþeleagã între

ele pentru a se aproba proiectele im-

portante pentru Bucureºti”.

Sursele citate ne-au spus cã sunt

slabe ºanse sã se clarifice câþi consi-

lieri generali sunt, pânã la urmã, în

CGMB ºi câþi au drept de vot legal.

Sunt voci din Primãria Capitalei care

susþin cã, în septembrie, edilul ºef

Sorin Oprescu încearcã sã readucã

CGMB mai cu forþa, mai cu

biniºorul la momentul 0, pentru ca

activitatea sã reintre în normal prin

„curãþarea” listei de consilieri ºi de

proiecte adoptate ilegal.

Din iunie ºi pânã acum, la ºedinþe-

le convocate de primarul general nu

au participat decât consilierii PSD,

ceilalþi þinând ºedinþe separate cu

aceeaºi ordine de zi. (A.T.)

(continuare în pagina 11)

Randamentele
obligaþiunilor
italiene ºi
spaniole, la nivel
minim record

Randamentele obligaþiunilor de

stat italiene ºi spaniole au scãzut,

ieri, pânã la niveluri minime record,

în condiþiile în care a sporit cererea

pentru bondurile ce aduc câºtiguri

mai mari decât titlurile de stat ger-

mane (de re-

ferinþã).

R a n d a-

mentul titlu-

rilor italiene

cu scadenþa

la zece ani a

coborât cu 2 puncte de bazã (0,02

puncte procentuale), ajungând la

2,58% pe piaþa din Londra, la ora lo-

calã 13:59. Mai devreme, randamen-

tul atingea 2,561%, cel mai redus ni-

vel consemnat vreodatã.

Randamentul obligaþiunilor Spa-

niei cu maturitatea la zece ani a scã-

zut cu 0,04 puncte procentuale, la

2,39%, dupã ce, anterior, ajunsese la

recordul de 2,375%.

Totodatã, randamentul obligaþiu-

nilor Portugaliei cu scadenþa la zece

ani a scãzut pentru a noua zi la rând.

Acesta a coborât cu 0,10 puncte pro-

centuale, la 3,31%, iar randamentul

titlurilor irlandeze cu aceeaºi maturi-

tate a pierdut 0,06 puncte procentua-

le, atingând 1,87%. Anterior, randa-

mentul bondurilor Irlandei atinsese

1,858% - cel mai redus nivel con-

semnat vreodatã.

V.R.

ªeful Complexului Oltenia,
urmãrit penal de DNA
lMai mulþi angajaþi ai societãþii, chemaþi sãptãmâna viitoare de procurori

P
rocurorii DNA au anunþat,

ieri, cã au dispus efectuarea

urmãririi penale a lui Lauren-

þiu Ciurel, directorul general al Com-

plexului Energetic Oltenia, societate

producãtoare de electricitate pe bazã

de cãrbune. El este acuzat de trei in-

fracþiuni de abuz în serviciu, cu obþi-

nere de foloase necuvenite pentru

sine sau pentru altcineva, sãvârºite

pe vremea când era director la Com-

plexul Rovinari (n.r. Care face parte

acum din Complexul Oltenia).

Aceastã cauzã face parte din cele-

brul dosar al contractelor încheiate

de companiile energetice cu casa de

avocaturã a lui Dan ªova, care este

deja urmãrit penal de DNA. Surse

apropiate situaþiei susþin cã procuro-

rii nu s-ar opri aici ºi cã ar fi convocat

deja, sãptãmâna viitoare, la Bucu-

reºti, vreo 20 de angajaþi ai actualu-

lui Complex Energetic Oltenia.

Potrivit comunicatului DNA, în

calitate de director la Direcþia Inve-

stiþii din cadrul Complexului Ener-

getic Rovinari, la data de 21 martie

2007, Laurenþiu Ciurel a întreprins

demersuri în vederea încheierii, cu

casa de avocaturã „ªova ºi Asocia-

þii”, a unui contract denumit „Con-

sultanþã juridicã pentru încheierea

contractelor de finanþare ºi execuþie

a instalaþiilor de desulfurare aferentã

grupurilor energetice 3 ºi 6 Rovinari”.

Ulterior, în calitate de director gene-

ral ºi ordonator de credite al Com-

plexului Energetic Rovinari, respec-

tiv la data de 3 septembrie 2007, a

semnat un act adiþional la contractul

iniþial prin care s-a suplimentat valo-

area acestuia cu suma de 200.000 lei.

Conform sursei citate, la data de 19

decembrie 2007, Ciurel a semnat un

al doilea act adiþional prin care s-a

suplimentat valoarea contractului cu

suma de 711.240 lei ºi la data de 22

decembrie 2008 - un al treilea act

adiþional prin care s-a suplimentat

valoarea aceluiaºi contract cu suma

de 310.000 lei. Actele respective au

fost încheiate cu încãlcarea dispozi-

þiilor în legãturã cu buna gestiune fi-

nanciarã, contracte în urma cãrora,

„ªova ºi Asociaþii” a reprezentat

Complexul Rovinari în litigii de

drept comun, strãine serviciului de

asistenþã juridicã în cadrul proiectu-

lui de desulfurare în virtutea cãruia

au fost încheiate, mai afirmã repre-

zentanþii DNA. (A.Z.)

(continuare în pagina 13)
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Joseph Stiglitz: “Mãsurile
de austeritate din zona
euro, un eºec sumbru”
l “Acum vedem preþul enorm pe care îl plãteºte

Europa”, spune laureatul premiului Nobel

P
oliticile de austeritate din

zona euro, destinate soluþio-

nãrii crizei datoriilor din re-

giune, au fost “un eºec

sumbru”, în condiþiile

în care creºterea eco-

nomicã s-a împotmo-

lit, considerã profeso-

rul Joseph Stiglitz, lau-

reat al premiului Nobel

pentru economie.

Prezent la o confe-

rinþã în Lindau, Ger-

mania, Stiglitz a decla-

rat cã rata mare a ºoma-

jului ºi mersul slab al

economiei subliniazã deficienþele

rãspunsului dat turbulenþelor care au

lovit blocul european.

“Acum vedem preþul enorm pe

care îl plãteºte Europa. Sã sperãm cã

realitatea acestei politici eºuate se va

încheia”, a spus Stiglitz, citat de po-

stul TV Bloomberg.

Stiglitz a criticat ritmul creãrii

uniunii bancare europene, pe care îl

considerã “prea încet”

ºi a fãcut apel la mu-

tualizarea datoriilor

din zona euro (posibi-

litate respinsã de Ger-

mania ºi de alte state

din regiune).

“Europa are nevoie

de ceva mai mult

decât ceea ce s-ar

numi o uniune fisca-

lã”, a spus Stiglitz, su-

bliniind: “Dacã Euro-

pa s-ar putea împrumuta ca un

întreg, ar obþine credite cu dobânzi

similare celor din Statele Unite ale

Americii”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 11)

2 lei

GREG KONIECZNY, FONDUL PROPRIETATEA:

“Am vândut participaþia
la Transelectrica pentru
cã ne pierduserãm
drepturile de vot”
l “Fondurile FT vând acþiuni BVB pentru cã societatea este prea micã”

l “Noul board de la Poºta Românã, deºi nu a fost numit în totalitate cu respectarea

Ordonanþei privind managementul privat, este o schimbare pozitivã”

l “Vom face tot posibilul sã reducem discountul, dar 15% este doar un numãr”

l “Vedem foarte puþini stimuli de la actualii manageri ai SIF-urilor sã creeze

valoare pentru acþionari”

Reporter: Ce efect vã aºteptaþi sã

aibã listarea la Bursa din Londra asu-

pra lichiditãþii de la BVB?

Greg Konieczny: Aº vrea sã

spun, în primul rând, cã au mai avut

loc listãri secundare, iar noi trebuie

sã ne gândim cã piaþa de capital nu

înseamnã doar lichiditatea de la

BVB, ci mult mai mult.

BVB este doar unul dintre jucãto-

rii de pe piaþã ºi nu ar exista fãrã emi-

tenþi ºi investitori.

Este foarte important ca deciziile

acþionarilor sã fie respectate. Acþio-

narii noºtri sunt cei mai mari investi-

tori de pe piaþa localã, iar ei ºi-au ex-

primat voinþa cu privire la listarea

secundarã. Dacã cineva nu este feri-

cit cu aceastã decizie, trebuie sã-ºi

prezinte argumentele, sã spunã de ce

e rãu pentru piaþã.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 2)

Relaxarea monetarã nu a contribuit
la îmbunãtãþirea sãnãtãþii bãncilor

P
oliticile monetare neconven-

þionale adoptate în ultimii ani

de principalele bãnci

centrale, termen care se referã

mai ales la relaxarea cantitati-

vã ºi menþinerea dobânzii de

intervenþie aproape de zero, au

avut ca scop declarat stabiliza-

rea sistemului bancar ºi crea-

rea condiþiilor pentru relansa-

rea creºterii economice.

Ultimul obiectiv s-a dovedit un

eºec incontestabil, mai ales în Euro-

pa ºi Japonia. A fost realizat, atunci,

obiectivul stabilizãrii ºi întãririi siste-

mului bancar?

Din pãcate, ºi aici succesul se lasã

aºteptat, iar demonstraþia esteoferitã de

un studiu recent de la FMI (n.a.

“ The Effects of Unconventio-

nal Monetary Policies on Bank

Soundness”, 13 august 2014).

“Deºi se presupune adesea

cã politicile monetare necon-

venþionale sunt benefice pen-

tru bãnci, existã puþine dovezi

în sprijinul acestei ipoteze”, susþin

cei doi autori, Frederic Lambert ºi

Kenichi Ueda.

Dimpotrivã, “pe termen mediu,

politicile monetare prea relaxate pot

afecta negativ bãncile”, deoarece,

prin aplatizarea curbei randamente-

lor, bãncile sunt “stimulate” sã-ºi cre-

ascã gradul de leverage ºi sã-ºi asume

riscuri mai mari. Adicã bãncile cen-

trale au creat toate condiþiile ca insti-

tuþiile financiare sã beneficieze de

acelaºi mediu care a permis acumula-

rea dezechilibrelor din perioada pre-

mergãtoare crizei financiare globale.

Analiza celor doi economiºti de la

FMI aratã ºi amplificarea unui feno-

men îngrijorãtor: creºterea riscului de

credit al bãncilor, în condiþiile în care

efectulasupravalorii lorbursiereajun-

ge nesemnificativ dupã câþiva ani.

(continuare în pagina 11)

Randamentul
obligaþiunilor
Spaniei a
scãzut la 2,39%.

CÃLIN
RECHEA

Raiffeisen analizeazã atacarea
în instanþã a confiscãrii
bunurilor lui Voiculescu

R
aiffeisen Bank analizeazã

posibilitatea atacãrii în in-

stanþã a deciziei Curþii de

Apel Bucureºti în cazul Voiculescu,

ne-au spus surse apropiate situaþiei.

Curtea a dispus confisca-

rea de bunuri, terenuri ºi

imobile, aparþinând Griv-

co ºi grupului Antena, pentru care

Raiffeisen Bank avea garanþie ipo-

tecarã în contul unor credite.

Contactaþi de ziarul BURSA, re-

prezentanþii Raiffeisen au declarat

cã banca nu a luat nicio decizie în

acest sens.

Curtea de Apel Bucureºti i-a con-

damnat definitiv, în dosarul ICA, pe

Dan Voiculescu - la 10 ani de închi-

soare, pe Gheorghe Mencinicopschi,

fost director ICA - la 8

ani, ºi pe Sorin Pantiº,

fost ministru - la 7 ani de

închisoare.

Prejudiciul stabilit de judecãtori

este de aproximativ 60 de milioane

de euro. (F.A.)

(continuare în pagina 2)

BANCI

Consilierii au alte
preocupãri: un autobuz
s-a scufundat, în urmã
cu douã zile, în asfalt.


