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MINISTRUL FINANÞELOR, ÎNTR-O SÃPTÃMÂNÃ DE “RENDEZ-VOUS”-URI CU BANCHERII

Piperea: “Soluþia propusã de Vâlcov
nu rezolvã problema, doar o amânã”
l “Electorata” - “colacul de salvare” aruncat de Ministrul Finanþelor

B
ancherii noºtri care au dat
credite în franci elveþieni
(CHF) vor avea o sãp-
tãmânã de întâlniri cu re-

prezentanþii Bãncii Naþionale a
României (BNR) ºi cei ai Ministeru-
lui Finanþelor Publice (MFP), cele
trei pãrþi urmând sã identifice soluþii
pentru dezamorsarea “bombei” de-
clanºate, joi, de Banca Centralã a
Elveþiei (SNB).

Dupã ce francul elveþian (CHF) a
explodat în toate þãrile, fiind “elibe-
rat” de SNB de sub pragul impus în
2011, unul dintre rezultate fiind
creºterea ratelor la creditele în CHF,
premierul Victor Ponta i-a cerut mi-

nistrului finanþelor Darius Vâlcov sã
discute cu bancherii pe marginea si-
tuaþiei create.

Vineri seara, dupã o întâlnire cu
ºefii BNR, ministrul Vâlcov a decla-
rat cã una dintre soluþiile pe care le
propune este extinderea, din 2017, a
efectului “electoratei” asupra împru-
mutaþilor în CHF.

Oficialul a explicat: “A fost o
discuþie foarte bunã la sediul BNR.
Va continua aceastã discuþie ºi sãp-
tãmâna viitoare (n.r. sãptãmâna
aceasta).

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Din Rusia ne vine ger,
nu gaz
l Agitaþie pe piaþa gazelor pentru acoperirea
vârfului de iarnã

Gerul s-ar putea sã ne vinã de
hac înaintea ruºilor, despre
c a r e t o t a u z i m c ã n e

micºoreazã nejustificat livrãrile pe
fondul conflictului cu Ucraina.

Temperaturile scãzute din perioada
7-8 ianuarie ar fi dat palpitaþii serioase
autoritãþilor noastre, întrucât furnizorii
de gaze au subestimat consumul din in-
dustrie ºi nu ar fi contractat suficiente
cantitãþi din import, susþin surse apro-
piate situaþiei. „Pânã la urmã, gazele au
ajuns la consumatorii industriali, dar la
opresiunemicã”,maispunsurselecita-
te, care ne-au precizat cã, în general,
furnizorii fac echilibrarea cu importuri
curente din Rusia, nu cu gaze din depo-
zite, aºa cum ar fi normal.

Dar, când temperaturile sunt ex-
trem de scãzute, problema nu este
disponibilitatea gazelor ºi cât gaz
existã înmagazinat, ci presiunea din

reþea, care se asigurã cu importuri
suplimentare, punctuale, pe care
þara noastrã trebuie sã le aibã la
dispoziþie pentru vârfurile de con-
sum, ne-au explicat specialiºtii din
piaþã. Aceºtia susþin cã, în eventua-
litatea în care ruºii nu ne livreazã
gazele de care avem nevoie, putem
face echilibrarea sistemului cu im-
porturi pe relaþia Szeged-Arad.

În cazul particular de sãptãmâna
trecutã, se pare cã problema a fost
subestimarea consumului, nu
disponibilitatea gazelor ruseºti, iar
Ministrul Energiei, Andrei Gerea,
ar fi preocupat, în aceastã perioadã,
sã se asigure cã al doilea val de frig
preconizat pentru luna februarie nu
ne va prinde iar pe picior greºit.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

O contradicþie în termeni:
“Libertatea reglementatã”
Trei tipuri de comentarii a

stârnit atacul terorist de
acum douã sãptãmâni, asu-

pra redacþiei “Charlie Hebdo”:
1. Libertatea de expresie ºi liberta-

tea presei nu trebuie îngrã-
dite, indiferent de cât de radi-
cal poate fi mesajul pe care îl
transmite (B1TV, emisiunea
“Lumea lui Banciu”);

2. Ziariºtii de la “Charlie
Hebdo” ºi-au bãtut joc dez-
gustãtor de “cele sfinte” (fai-
mosul grafician Eugen Mihãescu, pe
site-ul internet al ziarului “Cotidia-
nul”), din asta decurgând, implicit,
fie cã meritau o corecþie, fie cã au
creat situaþia periculoasã în mod
deliberat;

3. Libertatea personalã este limi-
tatã de libertatea celorlalþi, astfel cã
expresia trebuie manifestatã cu
discernãmânt.

Primele douã pãcãtuiesc prin
unilateralitate, cea de a treia prin
superficialitate utopicã ºi toate,
prin încrederea cã un algoritm le-
gal, eventual o “reþetã eticã”, ar

putea reglementa astfel de
probleme ºi sã dea soluþia
pentru armonie socialã,
într-o lume brãzdatã de con-
flicte de toate felurile, din-
tre care, în acest caz, meritã
menþionate cele interreli-
gioase ºi opoziþia credinþe-

lor cu ateismul agresiv.
În realitate, nici un sistem de legi

nu poate preveni reacþia violentã la
rãnirea convingerilor confesionale,
dupã cum nici un sistem normativ
(nici mãcar codul deontologic al zia-
ristului) nu poate preveni exploata-
rea extremã ºi agresivã a libertãþii de
expresie (nelimitarea este, oricum,
idealul jurnalistului, care ne animã

lupta de breaslã, dintotdeauna).
Nu cred în “libertatea reglementa-

tã” ºi mã grãbesc sã semnalez cã
expresia conþine o contradicþie în ter-
meni, generatoare de orice, inclusiv
de actul jurnalistic “democratic” din
timpul lui Ceauºescu, unde cenzura
mai avea de a face doar cu subtilitãþi
sofisticate, pentru cã ziariºtii o fãceau
singuri ºi, în orice caz, ei însiºi fusese-
rã filtraþi, încã de la recrutare, ºi conti-
nuau sã fie filtraþi, în exerciþiul zilnic.

Cred cã ecuaþia acestei probleme
nu poate fi rezolvatã algoritmic ºi cã
ea trebuie situatã în contextul mai
larg al ocultãrii sacrului din lumea
contemporanã, indiferent cã vorbim
despre cei animaþi de o credinþã
religioasã ori despre atei.

(continuare în pagina 2)

BIROUL DE PRESÃ AL PREMIERULUI
UNGAR VICTOR ORBAN:

“Creºterea francului elveþian nu are
niciun impact asupra împrumutaþilor
în valutã din Ungaria”

C r e º t e r e a
francului
e l v e þ i a n

nu are nici un im-
pact asupra debi-
torilor ipotecari cu
credite în valutã
din Ungaria, ne-au
declarat reprezen-
tanþi ai Biroului de
Comunicare a l
premierului Victor Orban, pre-
cizând cã decizia de sãptãmâna tre-
cutã a Bãncii Naþionale a Elveþiei
(SNB) a confirmat cã mãsurile gu-
vernului Orban, având ca scop redu-

cerea poverii dato-
riilor în valutã din
Ungaria, au fost re-
levante.

În opinia oficiali-
lor ungari, Banca
Naþionalã a Elveþiei
a declanºat o volati-
litate extremã a cur-
sului pe pieþele va-
lutare ºi forintul ma-

ghiar s-a depreciat semnificativ în
raport cu francul elveþian.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 3)
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Pierderi masive pentru bãnci ºi
brokeri, în urma aprecierii francului
l Banca Elveþiei, despre eliminarea plafonului
pentru cursul franc/euro: „Dacã semnalam decizia,
deschideam uºa speculatorilor” l Francul a urcat
cu 21%, sãptãmâna trecutã, faþã de euro

Bãncile de la nivel global au
pierdut, într-o zi, zeci de mi-
lioane de dolari în urma deci-

ziei de joi a Bãncii Naþionale a Elve-
þiei (SNB) de a renunþa în mod cu to-
tul neaºteptat la eliminarea plafonu-
lui minim impus cursului franc/euro,
care a determinat aprecierea monedei
þãrii.

SNB a decis, joi, sã renunþe la pla-
fonul minim de 1,20 franci/euro, im-

pus cursului de schimb în luna sep-
tembrie 2011. În urma anunþului pri-
vind eliminarea acestuia, francul s-a
apreciat cu 41% faþã de euro ºi cu
38% faþã de dolar. Imediat dupã pu-
blicarea deciziei SNB, euro a scãzut
aproape instantaneu de la 1,2009
franci/euro la un franc.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 15)

DUPÃ CE S-A
FÃCUT DE RÂS
CU INCOMPATIBILI
ÎN FAÞA ASF
BVB o ia de la
capãt cu alegerile
pentru conducerea
Depozitarului

Optsprezece candidaþi s-au
înghesuit sã se înscrie în
lupta pentru cele patru lo-

curi rãmase libere în Consilul Depo-
zitarului Central, dupã ce, anul tre-
cut, Autoritatea de Supraveghere Fi-
nanciarã (ASF) nu a avizat o parte
din conducerea aleasã de acþionari,
pe motiv de incompatibilitate cu
funcþia.

Acþionarii Bursei de Valori Bucu-
reºti sunt convocaþi, pe 29 ianuarie, sã
desemneze candidaþii pentru Consi-
liul de Administraþie al Depozitarului
Central, care îºi va þine propria Adu-
nare Generalã pentru alegeri, pe 9 fe-
bruarie. (ADINA ARDELEANU)

(continuare în pagina 5)

ZI ISTORICA PENTRU FRANC

Învingãtorii rãzboaielor valutare
sunt cei care nu participã sau capituleazã

Unda de ºoc a deciziei Bãn-
cii Elveþiei (SNB) s-a propagat
rapid pe pieþele financiare in-
ternaþionale. Brokeri impor-
tanþi din toate colþurile lumii au
intrat în faliment, pe fondul
gradului ridicatde leverageuti-
lizat în tranzacþiile valutare.

FXCM, cel mai mare broker retail
din Statele Unite, a fost salvat ca ur-

mare a unei injecþii de 300 de
milioane de dolari din partea
bãncii de investiþii Jefferies
Group. “Cursurile valutare nu
fluctueazã prea mult, deci fãrã
leverage nimeni nu ar face
tranzacþii”, a precizat Drew

Niv, director executiv la FXCM,
pentru Bloomberg.

Declaraþia sa reflectã starea de-

plorabilã a “capitalismului finan-
ciar” de astãzi: doar leverage, capital
nesemnificativ. Probabil toþi “ju-
cãtorii” au încredere, sau cel puþin
aveau, în bãncile centrale pentru
“asigurarea” spatelui.

Conform unor informaþii prezen-
tate la postul de televiziune CNBC,
pentru unii jucãtori de pe piaþã sur-
priza nu a fost chiar aºa de mare. “Au

existat miºcãri pe piaþã înainte de
anunþul oficial al SNB”, a declarat
Adam Myers, directorul departa-
mentului de analizã valutarã de la
Credit Agricole. În luna decembrie
2014, s-au înregistrat, de asemenea,
intrãri majore de capital în Elveþia,
valoarea acestora depãºind de circa
zece ori media lunarã anterioarã.
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