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“Fãrã FMI, Guvernul
ne va amaneta viitorul,
pentru câºtigul politic”
l Vâlcov: “FMI a cerut deficit de 0,9%, ceea ce este inacceptabil” l Existã zvonuri potrivit cãrora
discuþiile cu reprezentanþii delegaþiei FMI ar putea fi întrerupte, iar acordul dintre noi ºi forurile
internaþionale ar putea înceta l Cabat: “Ruperea acordului cu FMI înseamnã cã nu va mai fi nimeni
care sã ne controleze derapajele economice” l Ponta: “Solicitarea FMI nu este posibilã, nu cred cã
acordul va fi rupt”

D

Darius Vâlcov: “Nu am mandat sã discut pe un deficit sub 1,4%”.

A ÎNCEPUT NUMÃRÃTOAREA INVERSÃ
PENTRU MARIO DRAGHI?
Bundesbank taie
la jumãtate prognoza
de creºtere a economiei
germane
Bundesbank, banca centralã a
Germaniei, a revizuit vineri, în scãdere, prognoza de creºtere pe anul
viitor a economiei þãrii – cea mai
mare din Europa, amplificând temerile legate de stagnarea zonei euro.
Banca anticipeazã, acum, un
avans de 1% al economiei germane
anul viitor, faþã de 2%, cât preconiza
în iunie.
Bundesbank a redus ºi prognoza
de creºtere pentru anul acesta, dar ºi
pentru 2016: 1,4% în 2014 ºi 1,6% în
2016, faþã de 1,9%, respectiv 1,8%,
cât arãtau estimãrile din varã.
Bundesbank aºteaptã o ratã a inflaþiei în Germania de 0,9% în 2014,
de 1,1% în 2015 ºi de 1,8% în 2016.
Anterior, instituþia prognoza accelerarea inflaþiei la 1,1% în acest an, la
1,5% anul viitor ºi la 1,9% în 2016.
PIB-ul Germaniei a crescut cu
0,1% în trimestrul al treilea al acestui
an, comparativ cu trimestrul al doilea, când a consemnat un declin de
0,2%. Astfel, cea mai mare economie europeanã a evitat la limitã intrarea în recesiune.

“Bankia” a prezentat
date eronate în
prospectul de listare
Declaraþiile incluse de grupul
financiar spaniol “Bankia” SA în
prospectul ofertei publice iniþiale din
2011 nu au oferit “o imagine fidelã”
a bãncii, conform unui raport pregãtit de Banca Spaniei, care a fost depus la instanþa supremã din þarã.
(Citiþi articolul integral în pag.16)
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DOLAR = 3,5865 RON

Cum a devenit
Victor Ponta „bãsist”

DORU LIONÃCHESCU:

iscuþiile dintre autoritãþile noastre ºi reprezentanþii delegaþiei FMI au
ajuns în impas încã de la
primele întâlniri, tensiunile apãrute
în cadrul negocierilor fiind traduse
de ministrul delegat pentru buget
Darius Vâlcov, care a spus, vineri, cã
Fondul Monetar Internaþional a cerut Guvernului sã reducã deficitul
bugetar pentru anul viitor la 0,9%
din PIB. Partea românã considerã cã
aceastã solicitare este inacceptabilã,
dupã cum au precizat ministrul
Vâlcov ºi premierul Victor Ponta.
Reprezentanþii celor douã pãrþi au
purtat discuþii pe tot parcursul
weekend-ului, însã, pânã la închiderea ediþiei, nu a fost fãcut public niciun punct de vedere, surse guvernamentale susþinând cã atât delegaþia
FMI, cât ºi autoritãþile noastre îºi
menþin propriile opinii asupra deficitului bugetar de anul viitor.
Ulterior declaraþiilor fãcute, vineri,

n Cãtãlin Pãduraru:
“Ponderea de 2% din PIB
a sectorului vinicol,
în creºtere”
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de Darius Vâlcov, au circulat zvonuri
potrivit cãrora discuþiile dintre cele
douã pãrþi ar putea fi întrerupte, iar
acordul cu FMI ar putea înceta, dacã
participanþii la negocieri nu agreeazã
un deficit de 1,4%.
Analistul economic Dragoº Cabat
considerã cã ruperea acordului cu
FMI ar presupune, în primul rând, cã
nimeni nu va mai controla derapajele
economice care vor avea loc mai devreme sau mai târziu ºi cã va apãrea
sentimentul de neîncredere a investitorilor strãini în economia noastrã.
În opinia lui Doru Lionãchescu,
preºedintele Capital Partners, efectele pe termen scurt ale unei posibile
încetãri a acordului cu FMI nu vor fi
catastrofale, temerea fiind cã “singura constrângere pe care o aveam ca
sã mai facem reformã structuralã va
dispãrea ºi nu se va mai face nimic”.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 14)

Victor Ponta a declarat cã ar putea demisiona din funcþia de premier al României,
în douã variante:
1. dacã noul preºedinte Klaus Iohannis
ar garanta cã va numi un succesor
PSD-ist;
2. dacã DNA ar cere urmãrirea sa penalã
în dosarul privind votul din diaspora (dar a
arãtat cã trebuie sã se renunþe la “ideea
din 2004” cã o persoanã care a pierdut
alegerile trebuie sã intre în închisoare).
Opþiunea sã rãmânã premier pare sã fie
cea mai proastã alegere, punându-l în situaþii ridicole, cum o aratã ºi “perla” cu
închisoarea.
La sfârºitul sãptãmânii trecute, a explicat, încã o datã, cã nu a crezut cã
diaspora se va prezenta la urne în exces
faþã de alegerile trecute ºi cã asigurând
aceeaºi capacitate a secþiilor de votare
ºi-a considerat îndeplinitã datoria.
Ceea ce este o adevãratã “perlã”, pentru
cã nici la alegerile din anii trecuþi capacitatea secþiilor de votare nu a fost suficientã, chinuind românii din diaspora.
Tot o “perlã” a servit ºi clujeanul serios
Ioan Rus, care, întrebat de reporterul
unei televiziuni dacã este de pãrere cã
Victor Ponta ar trebui schimbat din funcþia
de preºedinte PSD, a rãspuns: “Nu vãd

D

intre cele douã cãrãri rãmase
dupã rostogolirea de pe drumul cãtre Dealul Cotrocenilor, la alegerile prezidenþiale, Victor
Ponta a ales-o pe aceea care nu duce
niciunde: sã rãmânã la guvernare.
Cealaltã ar fi presupus muncã: sã
invoce votul masiv împotriva sa, ca
sã pãrãseascã puterea executivã,
ceea ce ar fi adus satisfacþie electoratului majoritar care îi este ostil, dar,
în acelaºi timp, ar fi însemnat cã þine
seama de opinia cetãþenilor ºi ar fi
aruncat în felul acesta o luminã
favorabilã asupra propriului partid.
Însã, câºtigurile, în urma unui
astfel de gest, s-ar fi multiplicat:
- în primul rând, ar fi stopat proce-

de ce!”
Parcã ar fi fost un vers din “Pe lîngã plopii
fãrã soþ”:
“O lume toatã-nþelegea/Tu nu m-ai înþeles”.

sul natural de eroziune a credibilitãþii
oricãrui partid aflat la guvernare,
transferându-l adversarilor politici,
care ar fi trebuit sã vinã la conducerea
Executivului, mai ales cã le-a pregãtit
un teren minat (în care a lãsat o bombã cu ceas, care este diminuarea CAS
la angajator, ºi alte bombiþe - presiuni
inflaþioniste, determinate de regimul
pervers al accizelor, asprimea proporþiei de deficit bugetar pe care o impune FIM, pentru viitor, în faþa cifrelor
performante cu care defileazã Victor
Ponta, dar fãrã sã ia seama cã au fost
obþinute prin eliminarea investiþiilor);
CÃTÃLINA N. MÃNOIU
(continuare în pagina 6)

DUPÃ CE TUDOR BALTÃ A CÂªTIGAT ÎN INSTANÞÃ
DESPÃGUBIRI DE 237.000 DE EURO

Revolta de la Frankfurt Se înmulþesc procesele împotriva
se extinde
ASF, intentate de foºtii angajaþi
Lumea în care trãim astãzi este
specialã. Altfel nu am fi fost nevoiþi
sã constatãm cã, în fiecare zi, apar
noi motive care sã
confirme ceea ce în lumea anglo-saxonã este
cunoscut sub numele
de “blestemul chinezesc”: “fie ca viaþa ta CÃLIN
sã o trãieºti în vremuri RECHEA
interesante”.
Poate cã Mario Draghi, un fost
bancher la Goldman Sachs ºi, deci,
obiºnuit sã facã “lucrul lui Dumnezeu”, se simte ca peºtele în apã în
aceste timpuri, mai ales având în vedere hotãrârea cu care pãºeºte pe
drumul destinului sãu, de salvator al
monedei unice ºi al Uniunii Europene.
Din pãcate, viziunea lui Draghi, a
cãrei îndeplinire presupune cãlcarea în
picioare a tratatelor europene, este tot
mai puþin împãrtãºitã de ceilalþi mem-

bri ai conducerii executive a BCE.
Cu o lunã în urmã, Reuters scria cã
“Mario Draghi este criticat pentru stilul sãu de conducere autoritar ºi deficienþele în comunicarea cu ceilalþi
membri ai conducerii BCE”, iar “deciziile importante se iau doar la nivelul unui cabinet restrâns”, din care fac
parte Peter Praet, economistul ºef al
instituþiei, ºi Benoît Coeuré.
Pânã la ultima ºedinþã de politicã
monetarã, de sãptãmâna trecutã, se
pare cã opiniile unor membri ai Consiliului Executiv, format din ºase
persoane, s-au schimbat radical.
Sã fie de vinã ceea ce Financial Times
numeºte “întãrirea promisiunilor în
preanunþarea deciziilor de politicã
monetarã (n.a. ”forward guidance")",
prin declararea explicitã a intenþiilor
de expansiune a bilanþului BCE pânã
la 3 trilioane de euro, în locul unor
“aºteptãri” de atingere a þintei?
(continuare în pagina 3)

N

ouã foºti angajaþi ai Autoritãþii de Supraveghere Financiarã (ASF) au cerut în
instanþã salarii compensatorii, numai în aceastã toamnã, dupã ce, în
varã, fostul membru al Consiliului
ASF Tudor Baltã a câºtigat, la Tribunalul Bucureºti o indemnizaþie
compensatorie netã de 1.046.049 lei
(237.000 euro).
Autoritatea a fãcut apel împotriva
deciziei Tribunalului, pe 13 octombrie.
Astfel, numãrul litigiilor de muncã împotriva ASF s-a ridicat la 20.
Printre cei care ºi-au cerut drepturile în instanþã se numãrã foºtii membri ai Consiliului ASF Doru-Claudian Frunzulicã, Alexe Gavrilã,
Daniel Tudor, Gheorghe Albu, dar ºi
fostul comisar al Comisiei Naþionale
a Valorilor Mobiliare, Bogdan Chetreanu, ºi fosta ºefã a Comisiei de
Supraveghere a Asigurãrilor, Ange-

ASF este într-o restructurare
continuã de la preluarea
funcþiei de preºedinte
de cãtre Miºu Negriþoiu.
la Toncescu.
ASF este într-o restructurare continuã de la preluarea funcþiei de
preºedinte de cãtre Miºu Negriþoiu.
În varã, Autoritatea a oferit compensaþii echivalente cu 12 salarii pentru plecãrile voluntare, astfel cã pen-

tru cei 91 de angajaþi care au decis sã
pãrãseascã instituþia a scos din conturi
13,29 milioane de lei, plãtind suma
netã de 9,26 milioane de lei, adicã, în
medie, 22.600 de euro/salariat. În
plus, alþi 7 angajaþi de la Fondul de
Garantare a Asiguraþilor au plecat voluntar pentru 606.782 lei.
Numãrul plecãrilor ar fi putut fi
mult mai mare, însã alte câteva zeci
de angajaþi cu funcþii de conducere
s-au împiedicat de faptul cã ar fi trebuit sã renunþe pe loc la 85% din
sumã, datoratã statului drept impozit, conform unei decizii luate de
Guvern, anul trecut.
Însã, în procesul intentat de Tudor
Baltã, Tribunalul Bucureºti a dispus
ca ASF sã îi plãteascã acestuia o
sumã “netã”, adicã la care nu se aplicã impozitul.
ADINA ARDELEANU
(continuare în pagina 13)

BCR ar vrea sã vândã
Bucharest Financial Plazza

Euro scade puternic
faþã de dolar

l Surse din piaþa imobiliarã: “Tranzacþia este iminentã”

l Surse din BCE spun cã banca ar putea lansa
achiziþii extinse de obligaþiuni în 2015

B

anca Comercialã Românã
(BCR) are în plan sã vândã
clãdirea Bucharest Financial Plazza ºi vrea sã-ºi mute o parte din operaþiuni într-o altã clãdire
de birouri, ne-au declarat surse
apropiate situaþiei. Conform
acestora, zvonurile privind
vânzarea clãdirii din Calea Victoriei
existau de ceva vreme, întrucât
BCR a obþinut recent terenul de sub
Bucharest Financial Plazza. Terenul era concesionat, iar BCR a oferit la schimb Primãriei Bucureºti o
clãdire din Centrul Istoric.

Unele surse spun cã tranzacþia
este iminentã, în timp ce altele susþin
cã de vânzare ar fi ºi sediul BCR din

bulevardul Regina Elisabeta, banca
urmând sã îºi relocheze activitatea în
clãdiri finanþate de instituþie.
Potrivit surselor, aceste clãdiri de
birouri ar fi situate în zona centrului
comercial AFI Palace Cotroceni.
Contactaþi de ziarul Bursa, reprezentanþii BCR ne-au declarat
cã, în acest moment, instituþia ia în
considerare o serie de opþiuni privind optimizarea spaþiilor de birouri.
PETRE BARAC
(continuare în pagina 13)

M

oneda unicã europeanã dolarului a fost determinatã, de ase(euro) a înregistrat, sãp- menea, de anunþul autoritãþilor ameritãmâna trecutã, pe pieþele cane privind crearea de noi locuri de
externe, cea mai importantã scãdere muncã în noiembrie, cifra raportatã
din septembrie pânã în prezent, faþã depãºind cu mult aºteptãrile analiºtilor: 321.000 de posturi noi,
de dolar, dupã ce surse
din Banca Centralã EuroVALUTA faþã de un plus de 230.000,
cât arãtau estimãrile.
peanã (BCE) au declarat,
Euro a scãzut cu 0,8% vineri, pe
citate de presa strãinã, cã instituþia ar
putea lua în considerare, în cadrul re- piaþa din New York, atingând un
uniunii din ianuarie 2015, o posibilã curs de 1,2283 dolari.
achiziþie extinsã de active, inclusiv de
ALINA VASIESCU
obligaþiuni suverane.
(continuare în pagina 3)
Scãderea euro, respectiv aprecierea

