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Aproape 70%
dintre polonezi
resping aderarea
la zona euro

O proporþie de 68% dintre polonezi
se pronunþã împotriva renunþãrii la
zlot (moneda naþionalã), respectiv a
adoptãrii monedei euro, în timp ce
numai 24% sunt în favoarea integrã-
rii în uniunea monetarã, conform
unui sondaj realizat de CBOS.

“Din februarie 2013, proporþia ce-
lor care susþin aderarea Poloniei la
zona euro a scãzut cu cinci puncte
procentuale, iar în prezent se aflã la
unul din cele mai scãzute niveluri
din istoria sondajelor noastre”, a
informat, ieri, CBOS.

Sondajul CBOS mai aratã cã 64%
dintre polonezi aºteaptã o creºtere a
preþurilor dacã Polonia va adera la
zona euro, iar 42% estimeazã un curs
de schimb nefavorabil euro/zlot. De
asemenea, 27% dintre cei intervie-
vaþi se tem cã Polonia va pierde con-
trolul asupra politicii sale monetare,
dupã aderarea la uniunea monetarã.

Potrivit termenilor tratatului de
aderare la Uniunea Europeanã, Po-
lonia este obligatã sã se integreze în
zona euro la un moment dat. Guver-
nul de la Varºovia nu a fixat o datã
þintã la care ar urma sã adere la euro,
iar ministrul de externe, Grzegorz
Schetyna, considerã cã stabilirea
unui termen ar fi “prematurã”.

Analiºtii nu se aºteaptã ca Polonia
sã adere la euro în cursul acestui de-
ceniu.

V.R.

PE STEAGUL LOR NU-I SCRIS UNIRE

Revoltã la Frankfurt

Printr-o ironie a sorþii, tocmai
când Banca Centralã Euro-
peanã a devenit supraveghe-

tor unic al celor mai mari bãnci din
Europa, un pas important pe calea
realizãrii Uniunii Bancare,
discordia s-a instaurat la
Frankfurt.

La început a fost opoziþia
deschisã a lui Jens Weid-
mann, preºedintele Bunde-
sbank, faþã de planurile lui
Mario Draghi de a “repara”
falimentul proiectului european
prin tipãrire. Pornind de la “vom
face totul” în vara anului 2012,
preºedintele BCE a anunþat în
acest an ºi programe pentru achi-
ziþia directã a unor active bancare,
scopul fiind, desigur, lupta împo-
triva deflaþiei ºi relansarea credi-
tãrii.

Prin schimbarea sistemului de
vot la nivelul conducerii executi-
ve a BCE, Draghi a reuºit sã-l
izoleze ºi sã-l neutralizeze pe
Weidmann, dar bucuria “succe-

sului” nu a fost de lungã
duratã.

Reuters a scris recent cã
“Mario Draghi este criticat
pentru stilul sãu de conduce-
re autoritar ºi deficienþele în
comunicarea cu ceilalþi
membri ai conducerii BCE”.

În plus, “deciziile importante se iau
doar la nivelul unui cabinet
restrâns”, din care fac parte Peter
Praet, economistul ºef al instituþiei,
ºi Benoit Coeure, numit de presa
germanã “ministrul de externe al lui
Draghi”.

(continuare în pagina 14)

ÎN PRIMELE NOUÃ LUNI,

BRD ºi-a redus profitul, dar ºi
rata creditelor neperformante

BRDaîncheiatprimelenouã luniale
anului cu un profit net de 20 milioane
lei, în scãdere cu 60% faþã de aceeaºi
perioadã a anului trecut, pe fondul unor
provizioane suplimentare, rata credite-
lor neperformante coborând de la
24,8% (la finalul anului trecut) la
21,1%, potrivit normelor IFRS, se ara-
tã într-un comunicat al bãncii.

Potrivit definiþiei Bãncii Naþiona-
le a României (credite cu întârzieri
mai mari de 90 de zile ºi/sau aflate în
proceduri juridice), neperformatele
au scãzut la 18,2%, faþã de 21,8%, la
finalul lunii decembrie 2013.

MÃDÃLINA FILOTE

(continuare în pagina 15)

PSD DÃ ÎN FOC

ªtireanu:
“Ponta s-a folosit de PSD!”
l “Ponta ºi-a îndeplinit o obligaþie când i-a oferit lui Meleºcanu funcþia de consilier prezidenþial”
l Despre UDMR: “Cine trãdeazã o datã, trãdeazã ºi a doua oarã”

S
inecurile politice acordate
de Victor Ponta unor oameni
din afara propriului partid
aratã cã actualul preºedin-

te al PSD întoarce spatele partidului
ca sã îºi consacre, cu prioritate, o
carierã individualã, susþine Octa-
vian ªtireanu, consilierul preziden-
þial al lui Ion Iliescu în perioada
2000-2004.

Negocierile alianþelor electorale
pentru al doilea scrutin „includ, fãrã
îndoialã, obligaþii reciproce, adicã
recompensarea cu diverse funcþii a
susþinerilor anunþate, cum deja e ca-
zul domnilor Tãriceanu ºi
Meleºcanu”, susþine Octavian ªti-
reanu. Dupã cum decurg pertractã-
rile, este posibil ca vreodatã,
cândva, partidul sã se întrebe dacã
n-ar fi avut, în rândurile sale, „oa-
meni politici care sã poatã contribui
la funcþionarea adecvatã a admi-
nistraþiei prezidenþiale, în situaþia în
care Victor Ponta va ieºi învingã-
tor”, a mai spus fostul consilier pre-
zidenþial.

Pentru a evita dependenþa de alþii,
de partide-balama cum este UDMR,
„mereu dispus sã fie în orice guver-
nare”, Octavian ªtireanu crede cã
„PSD are douã opþiuni: prima este
sã aibã în structura sa oameni de de-
cizie ºi vectori de opinie de calitate
deosebitã, de mare valoare intelec-
tualã ºi moralã, de largã popularitate
ºi recunoaºtere socialã, care sã adu-

cã, prin ei înºiºi, valoare adãugatã
partidului, realizând scoruri electo-
rale care sã permitã PSD cât mai
multã libertate în alegerea parteneri-
lor ºi în fixarea condiþiilor de guver-
nare în comun. A doua opþiune ar fi
una mai de fond ºi de perspectivã, ºi
anume ca PSD sã se angajeze - prin
propriul exemplu - într-un proces de
restabilire ºi chiar impunere a mora-
litãþii în politicã, care sã elimine sau
sã nu mai încurajeze traseimul în
alianþe, aºa cum vedem cã se petrece
în prezent, când stau alãturi partide
care pânã mai ieri erau adversare ire-
ductibile”.

Fostul consilier prezidenþial cre-
de cã oferirea de cãtre Victor Ponta
a funcþiei de consilier prezidenþial
pentru Teodor Meleºcanu reprezin-
tã, de fapt, îndeplinirea unei obliga-
þii pe care actualul premier o avea
faþã de fostul ºef SIE. Octavian ªti-
reanu a declarat: “În definitiv, votu-
rile obþinute de domnul Meleºcanu
nu au o contribuþie decisivã, în turul
al doilea al alegerilor prezidenþiale.
Dar fostul ºef SIE a venit în
întâmpinarea lui Victor Ponta prin
faimoasa HGR care trece la secret ºi
ofiþerii rezerviºti ºi care i-a permis
sã-l refuze legal pe Traian Bãsescu,

când acesta a cerut sã i se spunã
dacã existã asemenea foºti în actua-
lul Guvern. În condiþiile astea,
pãleºte entuziasmul pesediºtilor lo-
ialiºti, care nu pot uita cã, în 1997,
Teodor Meleºcanu a produs o ruptu-
rã serioasã în PSD”.

Fostul consilier prezidenþial a
mai dat ºi alte exemple de decizii
ale actualei conduceri PSD, de a re-
cupera oameni sau formaþiuni poli-
tice care au produs daune politice
serioase PSD.

CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 3)

SCANDALUL “LUXLEAKS”:

Luxemburg, un paradis fiscal
pentru sute de corporaþii
l Companiile au evitat plata taxelor în þãrile de
origine pentru venituri de sute de miliarde de
dolari l Actualul ºef al Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, a fost ºeful legislativului
care a aprobat scutirile fiscale

Luxemburg a devenit un paradis
fiscal pentru aproape 350 de corpo-
raþii multinaþionale, printre care
Pepsi, IKEA ºi FedEx, care au gãsit
în aceastã þarã un “tãrâm magic”
pentru creºterea profiturilor ºi aco-

perirea eºecurilor financiare, potrivit
relatãrilor International Consortium
of Investigative Journalists (ICIJ).

ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 3)

FAVI STELIAN, DEZVOLTATORUL CITY POINT:

“Avem planuri sã construim
un mall în Bucureºti”
l “Riscurile de pe piaþa rezidenþialã sunt minime pentru investitori, în
aceastã perioadã” l “Dacã ai resurse financiare, acum este momentul sã
faci investiþii pe piaþa rezidenþialã”

Piaþa imobiliarã autohtonã a
înregistrat o tendinþã pozitivã
în acest an, iar ritmul investi-

þiilor va fi susþinut ºi în 2015, a de-
c l a r a t p e n t r u B U R S A
CONSTRUCÞIILOR, Favi Stelian,
directorul executiv al Red Sea Group
România, subsidiara companiei
israeliene care a dezvoltat com-
plexul rezidenþial City Point, si-
tuat în zona Aviaþiei din Capitalã.
Domnia sa apreciazã cã vom
avea cel puþin 5-10 proiecte rezi-
denþiale noi care vor fi dezvolta-
te anul viitor, pe fondul unei
creºteri a cererii pentru locuinþe.

Domnul Stelian a subliniat
cã, pe lângã continuarea dezvol-
tãrii ansamblului rezidenþial
City Point, mai are planuri sã
construiascã ºi un mall într-o
zonã centralã sau semi-centralã
din Bucureºti.

“Riscurile de pe piaþa rezi-
denþialã sunt minime pentru in-
vestitori, în aceastã perioadã”,
ne-a mai declarat Favi Stelian, care
considerã cã acum este momentul
oportun pentru investiþii pe aceastã
piaþã, întrucât lucrurile vor începe sã
se dezgheþe ºi se vor îndrepta într-o
direcþie pozitivã.

Favi Stelian susþine cã unitãþile
bancare ºi-au revizuit atitudinea ºi
au devenit mai flexibile privind
acordarea de credite în vederea deru-
lãrii proiectelor rezidenþiale.

Domnia sa ne-a explicat cã bãnci-
le au început sã dea bani ºi clienþilor
pentru cumpãrarea de locuinþe, dar ºi

dezvoltatorilor pentru derularea de
proiecte rezidenþiale.

“Pânã acum, era foarte greu sã ob-
þii credite de la bãnci pentru investi-
þiile de pe piaþa imobiliarã”, a conti-
nuat domnul Stelian, subliniind:
“Noi am construit locuinþe cu resur-

se proprii, dar sã
ºtiþi cã am primit ºi oferte de la
bãnci pentru creditare. Am lucrat cu
Bank Leumi din Israel pentru cã era
mai uºor, dar am colaborat ºi cu alte
instituþii bancare”. Dezvoltatorul
City Point considerã cã existã
miºcãri pozitive pe piaþa bancarã,
ceea ce vine în ajutorul clienþilor ºi al
dezvoltatorilor care vor sã-ºi con-
struiascã o afacere.

În plus, Favi Stelian ne-a declarat
cã bãncile au început sã-i caute pe

clienþi ºi nu invers, un alt aspect foar-
te important în dezvoltarea pieþei re-
zidenþiale autohtone.

Domnia sa susþine cã nu are un
buget specific alocat pentru in-
vestiþii pentru cã Red Sea Group
România este o companie care nu
are probleme de cash flow. “Vom
fructifica oportunitãþile care vor
apãrea în piaþã. În acest moment,
purtãm discuþii pentru a pãtrunde pe
segmentul de retail, acolo unde ne
dorim sã investim”, ne-a mai spus
domnul Stelian.

În plus, omul de afaceri a arãtat cã
preþurile apartamentelor vor înre-
gistra o creºtere de 2-3%, în anii ur-
mãtori, lucru valabil ºi pentru locu-
inþele din complexul City Point.

Clienþii au devenit foarte atenþi la
ce cumpãrã ºi fac cercetãri amãnun-
þite înainte de achiziþia unei locuinþe,
apreciazã Favi Stelian, care ne-a ex-
plicat cã România are cel mai mare
potenþial de dezvoltare a pieþei imo-
biliare din regiunea de sud-est a Eu-
ropei.

Totodatã, domnia sa subliniazã cã,
înaintea începerii unei investiþii rezi-
denþiale pe plan local, dezvoltatorii
trebuie sã þinã cont de situaþia politi-
cã la momentul respectiv ºi de nive-
lul investiþiilor publice.

PETRE BARAC

Citiþi, în pagina 2,
noutãþi ºi tendinþe de pe piaþa
construcþiilor, pe care le puteþi

gãsi în al optulea numãr al revistei
BURSA CONSTRUCÞIILOR.

PROFITUL A SCÃZUT CU CIRCA O TREIME

Petrom îºi va revizui
investiþiile pentru anul viitor

Conducerea Petrom a anunþat,
ieri, o scãdere de 34%, la 2,4 miliar-
de lei, a profitului net al companiei
pe primele nouã luni faþã de perioada
similarã a anului trecut. Vânzãrile
Petrom au fost de 16,1 miliarde lei,
cu 11% mai mici faþã de primele
nouã luni din 2013.

Directorul general al companiei,
Mariana Gheorghe, a declarat: „Con-

textul de piaþã mai puþin favorabil ºi
cu volatilitate ridicatã, ne determinã
sã revizuim planurile de investiþii
pentru 2015. Acestea vor fi anunþate
pe 19 februarie 2015, odatã cu rezul-
tatele financiare ale Grupului pentru
trimestrul al patrulea ºi cu cele preli-
minare pe anul 2014”. (A.T.)

(continuare în pagina 13)

MUGUR ISÃRESCU CÃTRE PRESÃ:
“CREDEÞI CÃ NOUÃ FINANÞELE NE SPUN
MAI MULTE DECÂT DUMNEAVOASTRÃ?”

“Apciza” pentru 2015,
o necunoscutã chiar ºi
pentru Guvernatorul BNR
lMinisterul Finanþelor încã nu a anunþat nivelul
accizelor pentru 2015, deºi era obligat sã publice
formula de calcul pânã în 20 octombrie

Oamenii de afaceri, în spe-
cial fabricanþii de produse
accizate, dar ºi presa ºi

chiar Banca Naþionalã a României,
cu toþii aºteptãm ca ministrul fi-
nanþelor Ioana Petrescu sã se hotã-

rascã asupra miraculoasei formule
de calcul în baza cãreia va fi stabi-
lit nivelul accizelor pentru 2015.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)
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