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Ewald Nowotny:
“Mãsurile BCE
trebuie însoþite
de acþiuni fiscale”

Mãsurile luate de Banca Centralã
Europeanã (BCE) pentru stimula-
rea economiei zonei euro ºi pentru
evitarea inflaþiei scãzute pot fun-
cþiona doar dacã sunt însoþite de ac-
þiuni de politicã fiscalã, potrivit gu-
vernatorului bãncii centrale a Au-
striei, Ewald Nowotny, care este ºi
membru în board-ul executiv al
BCE.

Domnia sa a declarat ieri: “În opi-
nia BCE, este logic din punct de ve-
dere macroeconomic ºi al stabilitãþii
financiare sã contracarezi scãderea

bilanþului, dar
toatã lumea
trebuie sã fie
conºtientã cã,
pe termen
lung, aceste
decizii pot
funcþiona, iar
efectele ma-
croeconomice
pot fi pozitive
numai dacã

sunt adoptate mãsuri de politicã fi-
scalã adecvate”.

Oficialul BCE a precizat cã nu se
aºteaptã la o nouã reducere a ratei
dobânzii cheie a instituþiei, dupã ce,
în ºedinþa de politicã monetarã din 4
decembrie, banca a decis sã o menþi-
nã la nivelul minim record de 0,05%.

În prezent, BCE analizeazã posi-
bilitatea lansãrii achiziþiilor la scarã
largã de obligaþiuni guvernamentale.

V.R.

ÎN SECHESTRUL PUS DE FRAÞII MICULA,

Executorul Cristinel Mazilu:
“Depozitarul Central
a refuzat sã indisponibilizeze
acþiunile Petrom”
l Depozitarul Central: „Conform legii, nu putem oferi, public, informaþii
privind operaþiunile înregistrate în sistem”

D
epozitarul Central a
refuzat sã noteze în re-
gistru indisponibilizarea
acþiunilor Petrom deþi-

nute de stat, pe care fraþii Ioan ºi Vio-
rel Micula, proprietarii European
Drinks, au reuºit sã punã sechestru
asigurãtor, ne-a declarat, ieri, execu-

torul judecãtoresc Cristinel Mazilu.
Domnia sa susþine cã decizia

Depozitarului nu influenþeazã se-
chestrul instituit de instanþã, care
este în prezent în vigoare.

Domnia sa ne-a precizat cã se-
chestrul a fost pus doar pe o parte a
titlurilor Petrom aflate în proprietatea

statului, a cãror valoare acoperã suma
cu care autoritãþile noastre trebuie sã
îi despãgubeascã pe fraþii Micula, în
urma deciziei Curþii de Arbitraj de la
Washington, din decembrie 2013.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

Teamã de atentat terorist
în Australia
l Asediu la Lindt Chocolate Cafe din Sydney
l Poliþia a reuºit sã elibereze ostaticii
l Sediul Bãncii Australiei, închis

Un asediu s-a produs în noap-
tea de duminicã spre luni la
Lindt Chocolate Cafe din

Sydney, în apropierea sediului bãncii
centrale a Australiei (Reserve Bank
of Australia – RBA), situaþie care a
generat temeri de un atentat terorist.

La fereastra cafenelei în care se
aflau circa 20 de persoane a fost ar-
borat un steag negru cu un text alb
scris în limba arabã.

V.R.

(continuare în pagina 14)

Iluziile mor greu în Grecia ºi þara moare odatã cu ele
Evoluþia pieþelor financiare

din ultimele zile a reprezen-
tat, pentru cei care au crezut

în “renaºterea” economicã a
Greciei, un duº de gheaþã. Ni-
mic din “liniºtea” ultimilor
ani nu anunþa o astfel de reac-
þie la o decizie guvernamenta-
lã fãrã prea mare importanþã,
la prima vedere, pentru scena
politicã.

Premierul Antonis Samaras a
anunþat devansarea, cu douã luni, a
alegerii noului preºedinte al republi-
cii. Atribuþiile acestuia sunt mai mult
ceremoniale, el fiind ales de Parla-
ment la propunerea primului-mini-
stru, însã implicaþiile sunt majore.
Conform Constituþiei Greciei, o ma-

joritate de 180 de parlamentari, din
cei 300, este necesarã pentru alege-
rea preºedintelui. Dacã Parlamentul

respinge candidatul partidului
sau coaliþiei de la guvernare,
atunci este necesarã organiza-
rea alegerilor generale antici-
pate. Configuraþia actualã a le-
gislativului de la Atena aratã
cã Samaras se poate baza doar
pe 155 de voturi.

ªi de aici au început problemele,
în condiþiile în care sondajele aratã
un avans considerabil pentru parti-
dul Syriza, care s-a pronunþat de-
schis în favoarea renunþãrii la pro-
gramele de austeritate impuse de
Troika creditorilor internaþionali.

Perspectiva pierderii alegerilor

parlamentare anticipate, care par
inevitabile pe fondul lipsei numãru-
lui necesar de susþinãtori ai candida-
tului prezidenþial, l-a determinat pe
Antonis Samaras sã avertizeze cetã-

þenii despre “riscul întoarcerii cata-
strofice în adâncurile crizei datorii-
lor”, dupã cum scrie Reuters.

“Am vãrsat sânge pentru a scoate
cuvântul ‘Grexit’ din vocabularul

strãinilor, iar Syriza îl aduce înapoi”,
a mai precizat Samaras în faþa parla-
mentarilor. Rãspunsul reprezentanþi-
lor Syriza nu s-a lãsat mult aºteptat.
“Samaras nici mãcar nu ezitã în a
cere pieþelor sã ne atace þara”, se ara-
tã într-un comunicat de presã preluat
de Reuters.

Iar pieþele nu au ezitat niciun mo-
ment. Principalul indice al Bursei de
la Atena a înregistrat un declin sãp-
tãmânal de peste 20%, care poate fi
comparat doar cu o scãdere asemã-
nãtoare din 1987, iar costurile de fi-
nanþare ale guvernului au depãºit
10%, pe fondul unei inversãri a
curbei randamentelor.

(continuare în pagina 13)

CAZUL SIF BANAT-CRIªANA

Gheorghe Piperea: “Procurorii
ar trebui sã cerceteze ºi opiniile
date de consultanþi”
l ”Lumea ar trebui sã se întrebe de ce se plãtesc atât de mulþi bani pe
consultanþi, când aceºtia nu îºi fac treaba”, susþine avocatul l Potrivit unor
surse, reprezentanþi ai KPMG au fost audiaþi de procurorii DIICOT în caz

Procurorii DIICOT ar trebui sã
se uite ºi la activitatea consul-
tanþilor, în cazul delapidãrii

SIF Banat-Criºana, în condiþiile în
care societatea era auditatã de
KPMG ºi, mai mult, obþinuse opinii
de la aceasta pe unele afaceri derula-
te în mandatul de preºedinte al lui
Dragoº Bîlteanu, aflat în arest pre-
ventiv, fiind acuzat de delapidare ºi
manipulare a pieþei de capital.

Unii dintre acþionarii SIF1 Ba-
nat-Criºana au fost nemulþumiþi de
activitatea societãþii, în condiþiile în
care nu au mai fost acordate dividen-

de în ultimii doi ani.
Printre deciziile managementului

SIF1 care au stârnit critici în rândul ac-
þionarilor s-au numãrat faptul cã SIF
Banat-Criºana a cumpãrat obligaþiuni
Romenergo, companie unde Dragoº
George Bîlteanu era administrator ºi
acþionar, faptul cã SIF1 a plãtit aproxi-
mativ 5 milioane euro pentru pachetul
majoritar de acþiuni al firmei Azuga
Turism, dar ºi faptul cã SIF1 ºi-a înre-
gistrat divizia de imobiliare în Cipru.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

SPECIALIªTII VORBESC DESPRE UN NOU BOOM IMOBILIAR

ESOP: “Investiþiile în
clãdiri noi, la maximul
ultimilor cinci ani”
l Andreea Comºa, Premier Estate: “Cei patru factori decisivi pentru noul
boom imobiliar sunt Programul Prima Casã, TVA de 5%, accesibilitatea
creditelor ipotecare ºi reducerea dobânzilor la depozite” l Ziliºteanu:
“Investiþiile în imobiliare sunt riscante acum, pentru cã nu ºtim dacã
preþurile au atins punctul cel mai de jos al potenþialului”

S
pecialiºtii din piaþa
imobiliarã vorbesc
despre un nou
boom în domeniu,

subliniind cã investiþiile în
clãdiri au crescut vertiginos,
în acest an.

Andreea Comºa, mana-
ging director în cadrul Pre-
mier Estate, ne-a spus cã cei
patru factori decisivi care
stau la baza noului boom
imobiliar despre care se vor-
beºte sunt Programul Prima
Casã, TVA de 5%, accesibilitatea
creditelor ipotecare - bãncile
începând sã aibã dobânzi reduse ºi
avansuri minime - ºi reducerea
dobânzilor la depozite.

“Dacã aceºti factori se schimbã,
am putea asista la o nouã dezamãgi-
re”, ne-a precizat domnia sa, adã-
ugând cã 2014 a fost cel mai bun an,
din punct de vedere rezidenþial, atât
ca volum al construcþiilor, cât ºi ca
numãr de unitãþi vândute, fiind livra-
te peste 7.500 de locuinþe, în zona
Bucureºti-Ilfov.

Vorbim de blocuri foarte mari,
cele mai multe construite în zone
limitrofe ca Militari, Popeºti-Leor-
deni sau Bucureºtii Noi, ne-a mai
spus domna Comºa. Potrivit repre-
zentantului Premier Estate, mai
mult de 80% dintre aceste imobile
au fost vândute prin programul Pri-
ma Casã.

“Majoritatea celor care cumpãrã
locuinþe prin Programul Prima Casã
sunt clienþi tineri, cu venituri medii
ºi mici, dar existã ºi o proporþie im-
portantã, de circa 15% dintre cum-

pãrãtori, care achiziþioneazã
imobile pentru investiþii, în
vederea închirierii sau
vânzãrii, având în vedere
dobânzile mici la depozite”,
ne-a spus Andreea Comºa.

Emanuel Poºtoacã, manager
Nordis, susþine ºi el cã 2015 se
anunþã un an bun pentru piaþa
imobiliarã, “probabil cel mai
bun de dupã 2008”, atât din
prisma proiectelor începute,
cât ºi ca urmare a creºterii
semnificative a cererii.

În acelaºi ton, reprezentanþii
ESOP anunþã cã “investiþiile în clã-
diri noi se aflã la maximul ultimilor
cinci ani, fiind în plin avânt ºi rosto-
golindu-se ca un bulgãre de zãpadã”.

Radu Ziliºteanu este mai reþinut ºi
atrage atenþia cã investiþiile în imo-
biliare sunt riscante, în acest mo-
ment, “pentru cã nu ºtim dacã preþu-
rile au atins punctul cel mai de jos al
potenþialului”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

CÃLIN

RECHEA

OPEC NU TAIE PRODUCÞIA

Preþul petrolului continuã sã scadã

Cotaþia futures a petrolului
brut a continuat sã scadã ºi
ieri, pe pieþele externe,

ajungând la nivelul minim al ultime-
lor cinci luni, dupã ce Emiratele
Arabe Unite au anunþat cã OPEC nu
va reduce producþia ca rãspuns la
scãderea preþului.

Ministrul Energiei din Emirate,

Suhail Al-Mazrouei, a declarat:
“Organizaþia Þãrilor Exportatoare
de Petrol (OPEC) se va abþine de la
reducerea producþiei, chiar dacã pre-
þul va coborî pânã la 40 de dolari
barilul”.

A.V.

(continuare în pagina 6)

Oficialul BCE
a precizat cã
nu se aºteaptã
la o nouã
reducere a
ratei dobânzii
cheie a
instituþiei.

Acþiunile SNP Petrom au scãzut, de la începutul lunii, cu 6,4%,

la 0,3875 lei/unitate.

Potrivit propriei declaraþii, Ministerul Finanþelor ºtia, din 3 de-

cembrie, despre sechestrul pus de fraþii Micula pe acþiunile Pe-

trom ºi a informat Autoritatea de Supraveghere Financiarã ºi

Departamentul pentru Energie, însã “ºtirea” nu a ajuns ºi pe Bur-

sa de Valori Bucureºti, unde acþiunile Petrom sunt listate, la Ca-

tegoria I. ASF nu ne-a transmis, încã, punctul de vedere în caz.


