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ÎN LIPSA DEFLAÞIEI

Preºedintele
Bundesbank
respinge
achiziþia de
obligaþiuni
suverane de
cãtre BCE

Jens Weidmann, preºedintele
bãncii centrale germane (Bun-
desbank), afirmã cã nu este necesar
ca Banca Centralã Europeanã
(BCE) sã-ºi extindã mãsurile de
stimulente monetare, considerând
cã achiziþiile de datorii suverane
sunt “problematice”, chiar dacã de-
clinul preþului petrolului cauzeazã
deflaþie.

“O astfel de evoluþie nu necesitã
nici un rãspuns de politicã monetarã
atâta vreme cât nu se observã o nouã
rundã de efecte”, a spus preºedintele
Bundesbank, adãugând: “Existã un
ºir întreg de motive economice care
se împotrivesc achiziþiei de obliga-
þiuni guvernamentale ºi asta înainte
sã fie luatã în considerare problema
juridicã privind compatibilitatea
acestei mãsuri cu interdicþia de fi-
nanþare monetarã”.

Afirmaþiile oficialului bãncii cen-
trale germane au fost fãcute dupã ce
guvernatorul bãncii centrale a
Austriei, Ewald Nowotny, a declarat
cã mãsurile luate de BCE pentru sti-
mularea economiei zonei euro ºi
pentru evitarea inflaþiei scãzute pot
funcþiona doar dacã sunt însoþite de
acþiuni de politicã fiscalã.

V.R.

Marionetele din Congresul
american au votat, din nou,
în favoarea bãncilor

ª
ocul crizei financiare din
2008 a determinat autoritãþile
americane sã treacã degrabã
la întãrirea cadrului de regle-

mentare a bãncilor, fiind vizate, în
special, cele consi-
derate de importanþã
sistemicã.

Dupã multe nego-
cieri, unde reprezen-
tanþii marilor instituþii
financiare de pe Wall
Street au luptat din

greu pentru “capitalism” (n.a. nu
este vorba de pieþele libere în accep-
þiunea liberalismului clasic, ci de va-
rianta sa nouã, în care profiturile sunt
private, iar pierderile socializate),
Congresul a adoptat Legea
Dodd-Frank în 2010. Promotorii ei
au prezentat-o drept soluþia univer-
salã pentru prevenirea unor noi crize
financiare ºi eliminarea cuvântului
“bailout” din dicþionare.

ªi a venit decembrie 2014, cu o
nouã ameninþare de suspendare a ac-
tivitãþii pentru instituþiile federale ºi
un termen-limitã foarte strâns pentru
aprobarea noii legi a cheltuielilor fe-
derale, cu o valoare totalã de 1,1 tri-
lioane de dolari.

Printre numeroasele pomeni elec-
torale, incluse în cele peste 1.500 de
pagini ale actului normativ, ºi-a gãsit
locul în lege ºi “efortul” din ultimii
ani al lobby-ului bancar: garantarea
de cãtre contribuabili a tranzacþiilor
cu instrumente derivate.

Conform informaþiilor din presa
americanã, textul respectiv este
aproape identic cu propunerea veni-
tã din partea Citigroup, care a fost
susþinutã de toate instituþiile finan-
ciare de pe Wall Street.

Iar susþinerea nu s-a rezumat la
declaraþii în presã.

(continuare în pagina 13)

Rubla a pierdut 20% într-o singurã zi

Moneda Rusiei, rubla, a
continuat sã se deprecie-
ze puternic ieri, faþã de

moneda americanã, ajungând la pes-
te 80 de unitãþi pentru un dolar, în
ciuda majorãrii dobânzii cheie de
cãtre banca centralã cu 6,5 puncte
procentuale. Investitorii anticipeazã
cã guvernul de la Moscova va înce-
pe sã controleze fluxurile de capital
pentru domolirea scãderii rublei.

Moneda Rusiei a scãzut cu aproa-
pe 20% pe parcursul zilei de ieri, la
80,1 unitãþi/dolar, acesta fiind cel
mai mare declin din 1998, când Ru-
sia a intrat în incapacitate de platã a
datoriilor în moneda localã. La ora
localã 17:12, rubla se mai redresase,
având un curs de 72,99 unitãþi/dolar.
De la începutul anului, moneda Ru-

siei a scãzut cu 54% faþã de dolar.
Tot ieri, rubla a înregistrat o de-

preciere de peste 20% faþã de mone-
da unicã europeanã, atingând 100 de
ruble/euro.

În acelaºi timp, randamentele
obligaþiunilor de stat cu scadenþa la
zece ani au urcat cu 3,17 puncte pro-
centuale, la recordul de 16,4%.

ªeful Comisiei pentru buget ºi im-

pozite din Duma (camera inferioarã
a Parlamentului rus), Andrei Maka-
rov, a fãcut apel ieri la populaþie sã
nu intre în panicã, în contextul crizei
monedei naþionale. (V.R.)

(continuare în pagina 15)

ÎN DOSARUL SIF BANAT-CRIªANA

Papalekas, în vizitã la DIICOT
Omul de afaceri grec

Ioannis Papalekas
urmeazã sã revinã

astãzi la sediul DIICOT pen-
tru audieri, dupã ce a dat de-
claraþii în faþa procurorilor ºi
ieri, în cazul delapidãrii SIF
Banat-Criºana ºi SIF Munte-
nia, în care Dragoº Bîlteanu
ºi Najib el Lakis au fost
arestaþi preventiv, sãptãmâna
trecutã.

Ioannis Papalekas a fost la
DIICOT însoþit de avocatul
sãu ºi a adus cu el o sacoºã
plinã cu documente.

Cunoscut drept “vulturul
fãrã chip”, Papalekas a trecut
aproape neobservat de jurna-
liºtii din faþa sediului DIICOT, iar
dupã audieri a pãrãsit clãdirea pe o
altã poartã.

Omul de afaceri este urmãrit penal
de procurorii DIICOT pentru com-
plicitate la delapidare.

Potrivit referatului procurorilor,
în contextul listãrii Globalworth,

fondul de investiþii imobiliare înfiin-
þat de Papalekas, acesta s-ar fi înþeles
cu Dragoº Bîlteanu ca SIF1 Banat
CriºanaºiSIF4Munteniasãinvesteascã
în unitãþile fondului. Ulterior, fondul
a preluat Bucharest Tower Center,
din Piaþa Victoriei, unde Dragoº
Bîlteanu controla 50% din acþiuni.

SIF Banat-Criºana a con-
trazis informaþiile din refera-
tul procurorilor, transmiþând
cã nu a tranzacþionat nicioda-
tã, nu a deþinut ºi nu deþine
nici în prezent acþiuni emise
de fondul Globalworth Real
Estate Investments.

Prin Globalworth, Papale-
kas a fãcut foarte multe achi-
ziþii pe piaþa din România, in-
clusiv clãdirea Nusco Tower,
unde avea sediul Volksbank.

Recent o publicaþie din
Grecia a scris cã Ioannis Pa-
palekas a cumpãrat un club în
insula Mikonos. Publicaþia
citeazã surse din România
care îl caracterizeazã pe Pa-

palekas ca fiind “fãrã scrupule” în
afaceri ºi capabil sã “miroasã” opor-
tunitãþile care aduc profituri. “În
România, este considerat lider al
pieþei imobiliare”, se aratã în publi-
caþia citatã.

LOREDANA DUMITRAªCU

SPECIALIªTII:

“Prudenþa este
obligatorie ca sã nu intrãm

într-o nouã bulã”

Pe piaþa imobiliarã din þara noastrã
semnalele sunt pozitive, po-
trivit celor mai mulþi dintre

specialiºtii de profil, care subliniazã
cã, în acest an, au fost înregistrate
creºteri importante în domeniu,
tranzacþionându-se chiar mai mult
decât în perioada 2007-2008.

În cadrul Conferinþei “Infrastruc-
tura ºi imobiliarele - domeniile cheie
pentru dezvoltarea economiei”, or-
ganizatã de ziarul BURSA, aceºtia
au vorbit chiar despre un nou boom,
avertizând, însã, cã prudenþa este
obligatorie.

Andreea Comºa, managing direc-
tor în cadrul Premier Estate, a subli-
niat cã cei patru factori decisivi care
stau la baza creºterii imobiliare sunt
Programul Prima Casã, TVA de 5%,
accesibilitatea creditelor ipotecare ºi
reducerea dobânzilor la depozite.
“Dacã aceºti factori se schimbã, am
putea asista la o nouã dezamãgire”,
este de pãrere domnia sa.

Sunt, însã, ºi voci mai prudente,
care apreciazã cã afirmaþiile precum
cele de mai sus sunt mult prea opti-
miste.

Alãturi de alþi analiºti, Claudiu
Georgescu, preºedintele Asociaþiei
Producãtorilor de Materiale de Con-
strucþii din România (APMCR),

apreciazã cã reprezentanþii compa-
niilor de consultanþã se hazardeazã
sã facã previziuni îndrãzneþe, subli-
niind cã Europa se pregãteºte de o
nouã recesiune.

ªerban Þigãnaº, preºedintele
Ordinului Arhitecþilor din România
(OAR), considerã cã ne-am putea
confrunta cu o nouã bulã imobiliarã,
adãugând cã putem ocoli acest lucru
dacã identificãm instrumentele ne-
cesare în acest sens.

Jucãtorii din piaþã au precizat cã
majoritatea tranzacþiilor (cele mai
multe dintre ele efectuate prin Pro-
gramul Prima Casã) sunt finanþate
din surse proprii, achiziþiile de peste
100.000 de euro fiind susþinute din
credite bancare, contractate în spe-
cial de la instituþiile care au finanþat
proiectele respective.

Peste 100 de persoane din secto-
rul imobiliar ºi alte domenii conexe
au participat, ieri, cu interes la con-
fer inþa organizatã de ziarul
BURSA, cu sprijinul partenerilor
Genesis Development, Vlad Group,
Raiffeisen Banca pentru Locuinþe,
Euro Insol, Premier Estate, Sema Parc
ºi Regatta. (EMILIA OLESCU)

Citiþi detalii despre eveniment
în paginile 4 ºi 5.

CÃLIN
RECHEA

IOAN NICULAE, PATRONUL INTERAGRO:

“Nu o cunosc pe Alina Bica
ºi nu i-am dat mitã
3,5 milioane de euro”

Ioan Niculae, patronul
Grupului InterAgro,
spune cã nu o cunoaºte
pe Alina Bica ºi neagã cã
i-ar fi dat mitã 3,5 mi-
lioane euro fostului pro-
curor ºef al DIICOT,
pentru tergiversarea do-
sarului penal „Romgaz”.

Potrivit unor informaþii apãrute pe
blogul lui Robert Turcescu, Alina
Bica ar fi primit mitã 3,5 milioane de
euro de la omul de afaceri Ioan Nicu-
lae, prin intermediul lui Liviu

Dragnea, ca sã intervinã
în soluþionarea unui dosar
al patronului InterAgro,
fiindu-i promisã ºi funcþia
de procuror general.

Ioan Niculae susþine:
“Nu o cunosc pe doamna
Alina Bica, nu am vorbit
niciodatã ºi nu am luat le-

gãtura direct sau prin intermediari cu
dânsa, pentru tergiversarea dosaru-
lui «Romgaz». (C.I.)

(continuare în pagina 13)

Citiþi, în pag. 16, articolul
“Banca Rusiei creºte dobânda cheie de

la 10,5% la 17%”.


