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Zona euro
a aprobat
o nouã tranºã
de împrumut
pentru Cipru

Miniºtrii de finanþe din zona euro
(Eurogroup) au aprobat, sãptãmâna
trecutã, urmãtoarea tranºã din pa-
chetul de bailout acordat Ciprului în
2013, dupã ce þara a îndeplinit cele
douã condiþii stabilite de creditorii
internaþionali.

“Eurogroup a reafirmat progrese-
le semnificative înregistrate în refor-
mele destinate redresãrii economiei
Ciprului”, a anunþat Harris Georgia-
des, ministrul de finanþe de la Atena,
adãugând: “A început procesul alo-
cãrii celor 350 de milioane de euro
din pachetul de asistenþã financiarã,
necesari relansãrii economiei
noastre”.

Ca sã obþinã tranºa de 350 de mi-
lioane de euro de la Mecanismul Eu-
ropean de Stabilitate (ESM), autori-
tãþile de la Nicosia au fost nevoite sã
modifice douã legi: una privind exe-
cutãrile silite ºi actul normativ refe-
ritor la forþarea vânzãrii proprietãþi-
lor ipotecate, conform înþelegerii cu
UE, BCE ºi FMI.

Creditorii internaþionali ai Cipru-
lui au afirmat: “Nicosia a respectat
condiþiile pentru o concluzie poziti-
vã în cadrul celei de-a cincea analize
a programului de salvare. Plata
tranºei va fi recomandatã atâta vre-
me cât aceastã situaþie rãmâne ne-
schimbatã”. (V.R.)

INTERVIU ÎN EXCLUSIVITATE

Chris Wright, UBS: “Economia zonei euro ºi tensiunile
geopolitice, principalele riscuri”

Reporter: Care sunt principalele
riscuri ºi oportunitãþi, pentru investi-
tori?

Chris Wright: Existã douã riscuri
pentru investitori, în acest moment.
Primul este economia zonei Euro, care
a asistat la o serie de date dezamãgito-

are în ultimele luni ºi a determinat
mulþi investitori, inclusiv pe noi, sã îºi
reducã aºteptãrile de creºtere. Celãlalt
risc este geopolitica, cu tensiunile din-
tre Vest ºi Rusia care nu se calmeazã ºi
problemele din Orientul Mijlociu,
care reprezintã o ameninþare constantã
pentru piaþa petrolului.

Reporter: Ce mãsuri credeþi cã ar
trebui sã ia Banca Centralã Europea-
nã, ca sã încurajeze economia?

ChrisWright: Situaþia în zonaEuro
estedificilã ºinuesteevidentcãunpro-
gram de relaxare cantitativã, chiar ºi
extins, în care BCE ar cumpãra datorii-

le suverane ale membrilor sãi, ar încu-
raja economia localã. Pare cã singura
metodã directã pe care o pot utiliza ca
sã stimuleze economia este sã conti-
nue sã deprecieze euro, în încercarea
sãmajorezecompetitivitateaºisãcreascã
exporturile cãtre zone care sunt încã în
creºtere, precum SUA.

Reporter: Care sunt previziunile
dumneavoastrã pentru cele mai mari
economii ale lumii?

Chris Wright: Pentru zona Euro,
nu prevãd o recesiune anul viitor, dar
aºteptãrile de creºtere s-au redus în
mod clar ºi estimãm o creºtere de nu-

mai 1,2%, în 2015.
În SUA, creºterea ar trebuie sã fie

mai puternicã (ne aºteptãm la 2,9%).
Reporter: Care sunt efectele con-

flictului în Ucraina asupra pieþelor?
Chris Wright: Conflictul din

Ucraina loveºte pieþele, în douã mo-
duri. În primul rând, afecteazã senti-
mentul riscului de pe piaþã, ceea ce
conduce la o volatilitate mai mare ºi o
primã de risc mai mare. În al doilea
rând, afecteazã sentimentul de afa-
ceri în zona Euro, pe mãsurã ce per-
sistã sancþiunile. (A.A.)

(continuare în pagina 14)

FINANÞELE S-AU RÃZGÂNDIT PRIVIND ELIMINAREA
PRAGULUI LA SIF-URI

Nu o credem în stare
pe Ioana Petrescu

sã manipuleze SIF-urile

F
olosindu-se de naivitatea ei
recunoscutã, Ioana Pe-
trescu, ministrul finanþelor,
este posibil sã facã unele

jocuri care sunt clasice pentru piaþa
noastrã de capital, jucându-se cu
pragul de deþinere la SIF-uri, despre
care se ºtie cã are influenþã directã în
cotaþia acþiunilor.

Când, cu o lunã în urmã, spune
cã eliminã pragul SIF-urilor, iar
acum se rãzgândeºte, asistãm la
ceva arhicunoscut ºi singurul ar-
gument cã ea nu s-ar fi dedat la
manipulare este doar credinþa ge-
neralã cã ar fi proastã, confirmând
porecla care i-a fost lipitã, de
“proasta lui Ponta”. Altfel, ea ar
trebui investigatã de Poliþie, la se-

sizarea Autoritãþii de Supraveghe-
re Financiarã.

Varianta actualizatã a proiectului
pentru modificarea legii pieþei de ca-
pital (297/2004), publicatã vineri,
conþine schimbãri importante, pe
principiul “pe ici, pe colo, prin pãrþi-
le esenþiale”.

În termen de o lunã (de la data pu-
blicãrii primei variante a proiectului
de lege), Ministerul Finanþelor ºi-a
dat seama cã nu mai vrea deloc eli-
minarea pragului la SIF-uri.

Oare cum ºi-o fi dat seama, în pri-
mã fazã, cã trebuie sã fie eliminat
pragul ºi cum o fi calculat modifica-
rea între faza iniþialã a proiectului de
lege ºi faza actualã?

În celebrul episod de la Palatul

Cotroceni, Ioana Petrescu nu îi
rãspunde preºedintelui Traian Bã-
sescu, care îi cere insistent studiul
ºi cifrele pe care se bazeazã redu-
cerea CAS susþinutã de Guvern.
Deºi este cam nepotrivit, în acel
caz, Ministrul Finanþelor îºi poate
permite sã nu dea ce i se cere, pen-
tru cã „estimãrile” ei vor putea fi
verificate într-un timp îndelungat
- lumea uitã, se schimbã Guvernul
ºi cine ºtie ce se mai poate
întâmpla.

Pe piaþa de capital, însã, impactul
este imediat ºi la vedere pentru toatã
lumea.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Cãderea Zidului Berlinului,
doar o altã lecþie istoricã
ºi economicã ignoratã

Parcã doar ieri a fost 1989.
Din pãcate, dupã un sfert de
secol de la cãderea Zidului

Berlinului, perspecti-
vele Europei sunt de-
parte de a fi luminoa-
se, deoarece liderii,
mai mult sau mai pu-
þin aleºi, nu au înþeles
adevãratul motiv al
cãderii sale.

Da, a fost ºi dorinþa de libertate
politicã, însã Zidul nu ar fi cãzut
dacã fundaþia sa economicã nu era
profund erodatã,
dupã atâtea dece-
nii de construire a
socialismului ºi planificare centrali-
zatã.

Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 25
de ani ar fi fost, probabil, de necon-
ceput pentru protagoniºtii de atunci,
indiferent cã erau politicieni “pro-
gresiºti” sau simpli cetãþeni.

Evoluþia scenei politice ºi eco-
nomice europene s-a angajat apoi
pe o traiectorie ciudatã, de parcã
Zidul nu a fost un “baraj” care sã
opreascã revãrsarea libertãþii cãtre
Est, ci revãrsarea socialismului cã-
tre Vest.

Bloomberg a scris recent despre
“declinul visului european la 25 de
ani de la cãderea Zidului Berlinu-
lui”, arãtând cã “unii dau vina pe cri-
za datoriilor, care a expus nesãbuinþa
marºului cãtre unificarea economi-
cã”, iar “alþii aratã cãtre Vladimir

Putin, care redese-
neazã harta prin
forþã”.

Oare nu ne aminteºte motivul
ameninþãrii externe de justificãrile
conducãtorilor comuniºti din Est, al
cãror “vis” era subminat tot din exte-
rior?

(continuare în pagina 3)

ÎN TIMP CE ION ÞIRIAC ªI-AR PUTEA FACE EXITUL,

Avocat: “Minoritarii vor rãmâne
captivi la UniCredit Þiriac, în absenþa
unei oferte”
lMihai Paris Nicolaevici, preºedinte ANPI: „O sã-i strângem cu justiþia”

Acþionarii minoritari de la
“UniCredit Þiriac Bank”
(aproximativ 4,5% din capi-

talul social), care se judecã de ani
de zile cu banca, vor rãmâne captivi
în continuare, dacã majoritarul nu
le va face o ofertã de preluare, ne-a
spus un avocat, în contextul în
care, în varã, presa italianã a relatat
cã omul de afaceri Ion Þiriac ar
dori sã îºi vândã participaþia de
45,059% din titlurile instituþiei cã-
tre grupul italian UniCredit.

Un cititor ne-a solicitat informa-
þii “despre posibilitatea rezolvãrii
situaþiei minoritarilor captivi, oda-
tã cu ieºirea din banca UniCredit Þi-
riac a lui Þiriac (n.r. Ion Þiriac)”.

Avocatul ne-a declarat cã posibili-

tãþile de acþiune ale acþionarilor sunt
reduse: „Banii sunt captivi. Dacã le
va face cineva o ofertã, vor putea vin-

de acþiunile. Dacã nu, vor rãmâne
captivi în continuare. Pânã nu li se va
face o ofertã, nu au ce sã facã, mai

ales cã banca nu este listatã”.
Potrivit domniei sale, situaþia în

care se regãsesc acþionarii minoritari
este foarte neplãcutã deoarece
banca nu a acordat dividende în ul-
timii ani. “Li s-a promis, în ‘90, cã
se va lista banca, dar nu s-a
întâmplat acest lucru, a fost o min-
ciunã”, a mai precizat avocatul.

Omul de afaceri Ion Þiriac ar
primi pentru pachetul sãu de acþiuni
UniCredit Þiriac suma de 700 de
milioane de euro, potrivit infor-
maþiilor publicate de Reuters, în
varã, care cita publicaþia italianã
Messaggero.

MÃDÃLINA FILOTE

(continuare în pagina 15)

Chris Wright, Cross Asset Strategist

la banca elveþianã UBS, ne-a vorbit,

în cadrul unui interviu, despre estimã-

rile sale pentru evoluþiile pieþelor în

Europa ºi America, dar ºi despre influ-

enþa conflictului din Ucraina asupra

cotaþiilor.

CÃLIN
RECHEA

MACROECONOMIE

DUEL ÎNTRE SOCIOLOGII PSD-IªTI

Alin Teodorescu
prevede cã Ponta va fi
mâncat în turul al doilea
l Sociologul, autosuspendat din PSD, este sigur cã vom asista la o
surprizã electoralã similarã cu cea din 2004 l Cu o jumãtate de an în urmã,
a prognozat: „Victor Ponta intrã în turul al doilea, de pe primul loc, dar în
turul al doilea va fi înfrânt”

Sociologul Alin Teodorescu
ne-a declarat cã rezultatul ce-
lui de-al doilea tur electoral al

campaniei prezidenþiale este cu-
noscut încã de acum câteva luni:
„Uitaþi-vã ce s-a întâmplat la alege-
rile din 2004 ºi veþi întelege ce se va
întâmpla pe 16 noiembrie”, ne-a
spus domnia sa, la sfârºitul sãp-
tãmânii trecute.

Declaraþia acordatã ziarului
BURSA reprezintã o mãnuºã arun-
catã între sociologii PSD-iºti (Alin
Teodorescu a fost deputat PSD, mi-
nistru cancelar în Cabinetul premie-
rului Adrian Nãstase, dar, ulterior,
s-a autosuspendat din partid).

Scenariul din 2004 s-ar putea
repeta ºi în favoarea lui Klaus Io-
hannis, a lãsat sã se înþeleagã socio-
logul. Este posibil ca rezulatele son-
dajelor la care are acces Alin Teodo-
rescu sã difere major de cele ale son-
dajelor date publicitãþii de PSD-iºti.

De exemplu, pentru primul tur,
sondajele Sociopol l-au creditat pe
Victor Ponta cu 41%, iar pe Klaus
Iohannis cu 28%, iar pentru al doilea
tur, ieri, România TV (postul de tele-
viziune al lui Sebastian Ghiþã, cel
care se pregãteºte sã devinã

preºedintele executiv al PSD, dupã
promovarea lui Ponta pe scaunul din
Cotroceni) a citat prognoza Socio-
pol, cã Ponta îl spulberã pe Iohannis
cu un scor de 55% la 45%.

Alin Teodorescu a afirmat, în luna
mai: „Victor Ponta intrã în turul al
doilea, de pe primul loc, dar în turul

al doilea va fi înfrânt de oricine se va
prezenta drept candidatul unic al
opoziþiei. Asta ºtim în momentul de
faþã. Se poate schimba”, (dupã cum a
relatat voxpublica.realitatea.net).

CÃTÃLINA N. MÃNOIU

(continuare în pagina 3)

Alin Teodorescu se îndoieºte de victoria lui Victor Ponta.


