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Europa ºi Grecia:
cine pe cine pãcãleºte?
l Noul premier elen vrea restructurarea datoriilor Greciei, în majoritate
cãtre Germania ºi Franþa

C
âºtigarea alegerilor parla-
mentare din Grecia de cã-
tre stânga radicalã pare cã
i-a surprins pe liderii eu-

ropeni. Deºi înainte de scrutin ame-
ninþau cu diverse sancþiuni, mergând
chiar pânã la scurgerea în presã a in-

formaþiilor potrivit cãrora Germania
ar vrea ca Grecia sã iasã din zona
euro, acum unii dintre oficialitãþi eu-
ropeni par sã-ºi îndulceascã discur-
sul.

Sã nu uitãm cã, în ultimii ani,
Grecia nu prea ºi-a respectat anga-

jamentele asumate în acordurile
internaþionale de salvare, fiind
mai degrabã iertatã decât sancþio-
natã.

V. RIBANA

(continuare în pagina 3)

Fitch: “Programul
BCE de relaxare
cantitativã nu va
relansa creditarea
în zona euro”

Programul de relaxare cantitati-
vã (n.r. achiziþii masive de obliga-
þiuni), anunþat sãptãmâna trecutã
de Banca Centralã Europeanã
(BCE), are ºanse foarte reduse sã
majoreze câºtigurile bãncilor din
zona euro sau sã susþinã relansarea
creditãrii în regiune, însã va reduce
riscul unei deflaþii prelungite, con-
form agenþiei de evaluare financia-
rã Fitch Ratings.

“Credem cã este puþin probabil ca
relaxarea cantitativã sã stimuleze
creditarea în economiile afectate de
crizã din zona euro, în pofida debu-
tului echilibrãrii ºi revenirii în unele
þãri. Perspectiva economicã încã este
fragilã, astfel încât este posibil ca ºi
cererea de credite sã rãmânã la un ni-
vel modest. Înãsprirea reglementãri-
lor face ºi mai dificilã creºterea
creditãrii pentru bãnci”, conform
Fitch.

Agenþia de evaluare apreciazã cã
o creºtere a creditãrii este ºi mai pu-
þin probabilã în sudul Europei, având
în vedere cã majoritatea bãncilor din
regiune se aflã într-un proces de re-
ducere a portofoliilor de credite cu
probleme.

Amintim cã, la data de 22 ianua-
rie, BCE a anunþat lansarea unor mã-
suri de relaxare cantitativã în valoare
de 1.100 de miliarde de euro, menite
sã susþinã economia zonei euro.

V.R.

Borza începe contraofensiva
împotriva „bãieþilor deºtepþi”
din energie
l Hidroelectrica merge în instanþã sã recupereze
prejudiciul din contractele directe cu traderii de energie
l Curtea de Conturi a calculat, recent, daune de sute
de milioane de euro, netezind calea recuperãrii lor
l Administratorul judiciar, surprins cã niciunul din
celebrii traderi de electricitate nu a rãspuns penal
pânã acum pentru daunele aduse Hidroelectrica

Hidroelectrica a primit, vi-
neri, raportul Curþii de
Conturi asupra contracte-

lor negociate direct cu traderii de
energie, ne-a declarat, ieri, Remus
Borza, administratorul judiciar al
companiei.

„Raportul concluzioneazã cã
aceste contracte directe cu «bãieþii
deºtepþi» din energie au prejudiciat
compania ºi obligã Hidroelectrica sã
ia mãsuri de recuperare a prejudiciu-

lui de la celebrii furnizori privaþi”,
ne-a precizat avocatul, care a amintit
cã existã ºi un rechizitoriu DNA din
2013 cu referire la aceste contracte,
dar ºi o anchetã a Comisiei Europene
pe ajutor de stat ilegal.

Administratorul judiciar al Hi-
droelectrica ne-a spus cã inspectorii
Curþii de Conturi au calculat dife-
renþa dintre preþul stipulat în con-
tractele directe ºi costurile de pro-
ducþie, rezultând câteva sute de mi-

lioane de euro. „În raportul asupra
cauzelor insolvenþei Hidroelectrica,
am calculat prejudiciul în funcþie de
preþul pieþei ºi ne-a reieºit cã acesta
este de aproximativ un miliard de
euro”, ne-a explicat Remus Borza,
care a subliniat: „Raportul Curþii
naºte un drept civil de recuperare a
prejudiciului.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 11)

Bundesbank accelereazã
repatrierea aurului Germaniei

Rotiþele mecanismului
economic global par sã
se roteascã tot mai pu-

ternic în ultima vreme. Unele
chiar au început sã sarã de la
locul lor în acest sistem com-
plex. Cu toate acestea, bãncile
centrale sunt hotãrâte, parcã
mai mult ca niciodatã, sã foloseascã
doar “ciocanul” monetar, uitând sau
ignorând pur ºi simplu cã “rotiþele”

sunt mânate de raþionalitate.
Dar unele bãnci centrale, din

Europa ºi Asia, nu s-au mulþumit
sã asiste pasive la evoluþia eveni-
mentelor. O ºtire aproape trecutã
cu vederea în presa internaþiona-
lã, pe fondul haosului generat de
aprecierea francului elveþian, ara-

tã cã Bundesbank a accelerat procesul
de repatriere a rezervei de aur în 2014.

“Febra” aurului a cuprins ºi alte bãnci

centrale europene, printre acestea
aflându-se Banca Olandei, a Belgiei ºi
a Austriei (n.a. vezi ºi articolul “De ce a
cuprins febra aurului bãncile centrale
din Europa?”, BURSA, 12.12.2014).

Inclusiv Rusia, în ciuda dificultã-
þilor majore cãrora trebuie sã le facã
faþã de la adoptarea sancþiunilor eco-
nomice, a anunþat o
nouã creºtere a rezervei
de aur în decembrie
2014, pânã la 1.187,5
tone, conform datelor de
la World Gold Council.

Rezervele oficiale ale
Chinei sunt de 1.054,1
tone, dar existã incerti-
tudini majore cu privire

la aceastã cantitate, având în vedere
cã datele oficiale de la Beijing nu au
mai fost actualizate din 2009. Pe pia-
þã se speculeazã cã rezervele de aur
ale Chinei depãºesc, în prezent,
10.000 de tone, pe fondul declaraþii-
lor oficiale din ultimii ani privind ne-
cesitatea trecerii la un nou sistem mo-

netar global.
Cea mai mare surprizã vine, însã,

din partea Bundesbank. Într-un co-
municat de presã, de pe site-ul insti-
tuþiei, se aratã cã “Bundesbank a
continuat cu succes ºi a accelerat
transferul aurului la Frankfurt”.

Conform noului plan de stocare,
jumãtate din rezerva de aur a Germa-
niei va fi pãstratã în þarã începând din
2020, pentru aceasta fiind necesarã
repatrierea a 674 de tone de la New
York (300 de tone) ºi Paris (374 de
tone). Pânã în prezent au fost transfe-
rate 157 de tone la Frankfurt, din care
90 de tone de la Federal Reserve
Bank of New York (vezi tabelul 1).

(continuare în pagina 15)

ALIN IACOB ÎI RÃSPUNDE LUI NICOLAE CINTEZÃ, PE TEMA
CREDITELOR ÎN CHF:

“Nu trebuie luate decizii
într-un moment de
maximã turbulenþã”
l Pierderea pentru cele 12 bãnci pe care BNR a fãcut simulãri ar fi de
4,3 miliarde lei, în urma conversiei la cursul istoric l FMI - îngrijorat cu
privire la Legea falimentului personal l Premierul polon: “Dacã voi fi
nevoitã sã aleg între interesele bãncilor ºi ale împrumutaþilor, voi fi de
partea populaþiei”

N
iciodatã nu trebuie luate
decizii într-un moment
de maximã turbulenþã,
este de pãrere Alin Ia-

cob, preºedintele Asociaþiei Utiliza-
torilor Români de Servicii Financia-
re (AURSF), care subliniazã
cã, în acest moment, nu este
recomandatã conversia în
lei, la cursul zilei, a credite-
lor contractate în franci elve-
þieni (CHF).

Afirmaþiile domniei sale
vin ca urmare a declaraþiilor
fãcute de Nicolae Cintezã,
directorul Direcþiei Supra-
veghere din cadrul Bãncii
Naþionale a României
(BNR), în cadrul interviului
acordat Ziarului BURSA ºi
publicat, ieri, sub titlul “Atenþie cum
rezolvãm problemele, altfel vom cu-
rãþa livada dându-I foc!”

Reprezentantul Bãncii Centrale
susþinea cã nu înþelege “schimbarea
de atitudine a unor persoane care
astãzi sunt foarte vocale în solicita-

rea conversiei la alt curs decât cel al
zilei în care se face tranzacþia” dupã
ce, în urmã cu câþiva ani, sfãtuiau
clienþii împrumutaþi în CHF sã mai
aºtepte, fãcând trimitere la un arti-
col publicat, în 2011, pe site-ul

Conso.ro.
În replicã, Alin Iacob, unul din-

tre administratorii site-ului citat de
domnul Cintezã, ne-a precizat:
„Sunt onorat cã Banca Naþionalã a
României face reclamã site-ului al
cãrui redactor ºef sunt, Conso.ro,

în dorinþa de a combate iniþiativa
mea ºi a colegilor din AURSF pri-
vind conversia creditelor în valutã
în lei. Nu poate fi decât un motiv de
laudã sã se menþioneze articolul
din 28 iulie 2011, care a fost scris

într-un moment în care
aºteptarea era singura solu-
þie corectã pentru consu-
matorii cu credite în franci
elveþieni. Niciodatã nu tre-
buie luate decizii într-un
moment de maximã turbu-
lenþã, or, la acel moment,
tocmai despre asta era vor-
ba. Este ca ºi cum am reco-
manda acum conversia cre-
ditului la cursul CHF din
acest moment. Articolul
pleda, însã, pentru conver-

sie, atunci când condiþiile pieþei
s-ar fi stabilizat, tocmai pentru a di-
minua consecinþele dramatice ale
riscului valutar.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

Tabel 1

De la
Paris

De la
New York

Total
(tone)

Pondere
(%)

De transferat pânã 2020 374 300 674 100

Transferat în 2013 32 5 37 5,5

Transferat în 2014 35 85 120 17,8

Transferat pânã în prezent 67 90 157 23,3

Rãmas de transferat 307 210 517 76,7

Sursa: Bundesbank

CÃLIN
RECHEA

“CAZUL” PETROMIN

Despre responsabilitate, când
politicul dicteazã justiþiei

Zilele trecute, toate mediile
anunþau cã „Bãsescu a scãpat

de dosarul Flota”. Într-ade-
vãr, dupã 13 ani, justiþia s-a pronun-
þat irevocabil: Traian
Bãsescu este nevino-
vat, ca ºi toþi ceilalþi
79 de inculpaþi, trimiºi
iniþial în judecatã de
c ã t r e P N A . N u a
existat nici un prejudi-
ciu, navele nu au di-
spãrut, ci s-au privatizat, la fel ca ºi
hotelurile, restaurantele, magazine-
le, fabricile, bãncile ori fermele
agricole deþinute de statul român;
iar majoritatea lor a fost cumpãratã
de investitori români. Prin vânzarea
ultimelor nave ale PETROMIN, sta-
tul nu a pierdut 325 milioane dolari,
ci a câºtigat 69. Cu toate acestea,
imaginea decidenþilor implicaþi de
procurori - la comandã politicã - în

speþa „dispariþiei flotei comerciale”,
va rãmâne deterioratã pentru totdea-
una. Sunt reponsabili evidenþi pen-
tru vãtãmarea onoarei lor, iar dacã
nimeni nu rãspunde penal sau mate-
rial, mãcar sã fie numiþi.

Istoria „cazului”

La începutul anului 1990, statul
român deþinea, prin intermediul Între-
prinderii de Exploatare a Flotei Mari-
time NAVROM Constanþa, 310 nave
din toate categoriile. 24 de vapoare
s-au vândut imediat, ca fier vechi, prin
contracte semnate de Nicolae Vãcãro-
iu ºi de Paul Teodoru, în calitate de di-
rectori în Ministerul Economiei Na-
þionale. În acest fel, NAVROM a rã-
mas cu 286 de nave de diferite tipuri:
186 de cargouri, 12 petroliere, 70 de
mineraliere ºi 18 nave specializate.

(continuare în pagina 11)
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Caprã pentru greci.


