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Scãdere record
pentru preþurile de
consum din zona euro

Preþurile de consum din zona euro
au scãzut cu 0,6% în ianuarie 2015,
comparativ cu aceeaºi lunã din 2014,
potrivit estimãrilor Eurostat. Evolu-
þia, determinatã de diminuarea cu
8,9% a preþului energiei, a depãºit
estimãrile analiºtilor, care anticipau o
inflaþie anualã de -0,5% în ianuarie.

Un nivel similar al inflaþiei, de
-0,6%, s-a mai înregistrat în zona
euro doar în luna iulie 2009, în tim-
pul recesiunii economice.

Preþurile de consum din zona euro
au scãzut pentru a doua lunã conse-
cutiv în ianuarie, dupã ce, în decem-
brie 2014, rata inflaþiei a coborât în
teritoriu negativ pentru prima oarã
dupã septembrie 2009 (-0,2%).

Rata ºomajului
din zona euro
se diminueazã

Rata ºomajului din zona euro a
scãzut la 11,4% în decembrie 2014,
de la 11,5% în luna precedentã, nive-
lul consemnat în ultima lunã a anului
trecut fiind cel mai redus din august
2012 pânã acum, potrivit Eurostat.

În Uniunea Europeanã, rata ºoma-
jului a scãzut la 9,9% în decembrie,
de la 10% în noiembrie. Este pentru
prima datã din octombrie 2011 când
nivelul ºomajului scade sub 10%.

În rândul statelor membre, cele
mai ridicate rate ale ºomajului s-au
înregistrat în Grecia (25,8% în oc-
tombrie) ºi Spania (23,7%). La polul
opus se situeazã Germania (4,8%) ºi
Austria (4,9%). (V.R.)

“Statul român trebuie sã
acþioneze ºi sã reacþioneze în

problema creditelor în franci”
l “Fãrã îndoialã, FMI reprezintã, mai mult sau
mai puþin voalat, interesele creditorilor, în cazul
de faþã aceºtia fiind bãncile” l “Insolvenþa este
cea mai drasticã mãsurã: odatã intratã persoana
fizicã în faliment, greu mai poate reveni la o viaþã
normalã”

(Interviu cu domnul Horaþius Dumbravã,
membru al Consiliului Superior al Magistraturii)

Reporter: Potrivit site-ului BNR,
la secþiunea “rolul BNR”, se spune:
“Este necesarã identificarea riscu-
rilor ºi vulnerabilitãþilor întregului
sistem financiar, în ansamblul sãu ºi
pe componentele sale, deoarece mo-
nitorizarea stabilitãþii financiare este
preventivã. Apariþia ºi dezvoltarea
unor disfuncþionalitãþi, precum eva-
luarea incorectã a riscurilor ºi inefi-
cienþa alocãrii capitalului, pot afecta
stabilitatea sistemului financiar ºi
stabilitatea economicã”.

BNR susþine cã a recomandat
clienþilor sã nu ia credite în monede
exotice. Totuºi, a lãsat bãncile
(împrãºtierea de fluturaºi, ofertele
de la ghiºeu ale angajaþilor) sã ofere
cetãþenilor credite în franci. Pe de
altã parte, bãncile trebuie sã aibã,
fiecare, un departament de analizã a
riscului, ceea ce cetãþenii nu au avut
la dispoziþie. Credeþi cã ºi-a îndepli-

nit BNR rolul de supraveghetor în
aceastã speþã?

Horaþius Dumbravã: Evit sã co-
mentez ce reacþii ar trebui sã aibã o
instituþie sau alta.

Dar, da, pot spune ºi chiar accentu-
ez lucrul acesta: statul român trebuie
sã acþioneze ºi sã reacþioneze. Nu poa-
te sã rãmânã impasibil când sute de
mii de cetãþeni ai sãi – acest lucru
însemnând poate chiar milioane, dacã
socotim ºi membrii familiei, pentru cã
ºi ei sunt afectaþi în mod direct – ajung
chiar în situaþii de limitã existenþialã.

Aacþiona înseamnã, în cazul de faþã,
cãstatul român,prin instituþiile sale, tre-
buie sã foloseascã acele instrumente le-
gale sã previnã astfel de situaþii.

Prevenþia se face prin prognoze
specializate, dar ºi prin monitoriza-
rea domeniilor sociale ºi economice
de acele instituþii care au atribuþii le-
gale, ca ºi identificarea soluþiilor de a

nu se ajunge la probleme precum
cele cu care se confruntã azi sute de
mii de cetãþeni îndatoraþi la bãnci.

Dumneavoastrã v-aþi referit la Ban-
ca Naþionalã în acest sens, cu referire
la cine ar fi trebuit sã previnã astfel de
evenimente. Repet, nu pot arãta cu de-
getul spre o instituþie sau alta, nu e ro-
lul meu ºi nici nu amexpertiza necesa-
rã în acest domeniu, dar cei responsa-
bili, instituþiile care ar fi trebuit sã pre-
vinã ceea ce se întâmplã azi, trebuie
identificateºi sã li secearãsocotealã.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 13)

DUPÃ ACUZELE ADUSE ªEFULUI
INTERIMAR AL SRI,

Alina Bica ºi Elena Udrea
se tem pentru viaþa lor

Fostul procuror-ºef al DIICOT,
Alina Bica, l-ar fi acuzat sâmbãtã pe
directorul interimar
al SRI, generalul
Florian Coldea, cã
ar fi fãcut presiuni
asupra sa în dosarul
RAFO-Carom, în
care este inculpat
Ovidiu Tender. În
aceastã speþã, Alina
Bica ar fi primit
ameninþãri cu moar-
tea din partea a doi
deputaþi, potrivit
avocatului fostei ºefe DIICOT, Lau-
ra Voicu.

Doamna Voicu a declarat cã Alina
Bica a afirmat, în sala de judecatã, cã
se teme pentru propria viaþã, dupã ce
ar fi primit ameninþãri cu moartea în
legãturã cu dosarul RAFO. Amenin-

þãrile ar fi venit din partea a doi de-
putaþi, în timp ce Bica se afla la un

hotel din Constanþa.
Totodatã, Alina

Bica le-ar mai fi
spus judecãtorilor
cã generalul Coldea
i-ar fi cerut sã îl lase
în pace pe Tender,
deoarece acesta din
urmã este o proble-
mã de siguranþã na-
þionalã.

La rândul sãu,
Elena Udrea a de-

clarat sâmbãtã cã ºi-a angajat gardã
de corp, pentru cã nu se simte în si-
guranþã dupã dezvãluirile pe care
le-a fãcut vineri searã.

A.Z.

(continuare în pagina 11)

PAWE£ OLECHNOWICZ, PREªEDINTELE ASOCIAÞIEI
POLONEZE CEEP:

“România are ºanse mari sã devinã
pilonul securitãþii energetice a Europei”

Coridorul energetic nord-sud, pro-
movat intens de Polonia, are un rol
crucial în diversificarea resurselor
Europei, aratã un raport elaborat re-
cent de Atlantic Council ºi asociaþia
Central Europe Energy Partners
(CEEP). Coordonatorii proiectului -
generalul James Jones, fost consilier
de stat în SUApe probleme de securi-
tate naþionalã, ºi Pawe³ Olechnowicz,
preºedintele asociaþiei CEEP - consi-
derã cã acest coridor trebuie sã fie fi-
nanþat prioritar de cãtre Uniunea Eu-
ropeanã, întrucât diversificã sursele
de aprovizionare cu gaze a Europei
Centrale ºi de Est, în prezent depen-
dentã de Rusia. Coridorul Nord-Sud
are rolul de a lega Marea Balticã de
Marea Adriaticã ºi de Marea Neagrã.

Costul total al proiectelor strategi-
ce ale acestui coridor este de circa

50,5 miliarde de euro (27 miliarde
euro pentru energie, 20 miliarde
euro pentru transport rutier ºi fero-
viar ºi 3,5 miliarde euro pentru
telecomunicaþii).

Într-un interviu acordat ziarului
BURSA, Pawe³ Olechnowicz spune
cã România are ºanse mari sã devinã
pilonul securitãþii energetice a Euro-
pei, prin resursele de care dispune.
Domnia sa considerã cã rolul Mãrii
Negre este crucial pentru Europa,
întrucât poate aduce resurse impor-
tante din zona Mãrii Caspice.
Preºedintele CEEP mai considerã cã
România ºi-a întãrit poziþia pe piaþa
europeanã regionalã ºi cã trebuie sã
ne întãrim interconexiunile.

ALINA TOMA VEREHA

Cine poate câºtiga în jocul terorii financiare dintre Grecia ºi Europa?

În perioada rãzboiului rece dintre
marile puteri postbelice, terme-
nul “distrugere reciprocã asigu-

ratã” (Mutual Assured Destruction)
îºi fãcea des loc în presã. MAD (n.a.
un acronim mai mult decât relevant
în englezã) reprezintã o strategie
militarã ºi politicã de siguranþã na-
þionalã care presupune utili-
zarea armelor de distrugere
în masã pe scarã largã, efec-
tul fiind distrugerea comple-
tã a combatanþilor, conform
definiþiei din Wikipedia.

Acum distrugerea recipro-
cã s-a mutat în domeniul fi-
nanciar ºi pare sã fie strategia adop-
tatã de Grecia în relaþia cu “partene-
rii” din zona euro.

“Grecia nu va mai coopera cu troi-
ca creditorilor internaþionali”, a de-
clarat, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
noul ministru de finanþe, Yanis Varo-

ufakis, dupã cum scrie Financial Ti-
mes. Varoufakis a precizat, în cadrul
unei conferinþe de presã, alãturi de
Jeroen Dijsselbloem, preºedintele
Eurogrupului, cã tocmai aceastã
promisiune a determinat câºtigarea
încrederii cetãþenilor.

Replica lui Dijsselbloem s-a con-
centrat mai mult pe respingerea
propunerilor noului guvern de
la Atena, privind organizarea
unei conferinþe internaþionale
pentru ºtergerea datoriilor.

Alþi politicieni de rang înalt
au þinut sã reafirme hotãrârea
Europei de a susþine în conti-

nuare programul de austeritate din
Grecia, pe fondul “respectãrii pro-
misiunilor din ambele pãrþi”. Într-un
interviu acordat FT, Pierre Moscovici,
comisarul economic al UE, a preci-
zat cã “scopul nostru comun este
îmbunãtãþirea creºterii economice”,

iar pentru atingerea lui “avem nevoie
de pragmatism ºi respectarea obliga-
þiilor asumate, din partea ambelor
pãrþi”.

Venind din partea unui fost ministru
de finanþe al Franþei, între 2012 ºi

2014, care nu a fãcut altceva decât sã
cearã tot felul de amânãri ºi excepþii
Comisiei Europene, afirmaþia lui
Moscovici ar fi hilarã, dacã nu ar fi
aºa de neruºinatã.

Acum Pierre Moscovici ºi ceilalþi

conducãtori europeni trebuie sã-i con-
vingã pe Alexis Tsipras (premierul
Greciei) ºi Yanis Varoufakis cã refuzul
deanegociao nouã reducereadatoriei
este atitudinea corectã ºi raþionalã.

(continuare în pagina 6)

Citiþi interviul pe larg în pagina 4.

AVOCATUL GHEORGHE PIPEREA:

“Sunt bãnci care, pentru creditarea
în CHF, s-au împrumutat
cu miliardele în euro”
lMugur Isãrescu: “BNR este pentru împãrþirea poverii, dar într-o manierã
calculatã”lAlin Iacob: “Pierderile sunt mult mai mari când bãncile vând
împrumuturi neperformante cu discount de 98%, decât în cazul unei conversii
la curs istoric plus 20%”

În rândul împrumutaþilor în CHF
circulã suspiciunea potrivit cã-
reia bãncile ar fi speculat în ju-

rul unor condiþii de creditare, mulþi
dintre consumatori susþinând cã, în
momentul în care au contractat
împrumuturile în CHF ºi-ar fi primit
banii fie în lei, fie în euro.

Unul dintre clienþi ne-a spus: “Au
fost primiþi lei sau euro. Bãncile

ne-au impus/forþat sã acceptãm
aceste douã variante.

Personal, am solicitat CHF ºi mi
s-a spus cã trebuie sã aºtept mini-
mum 2-3 sãptãmâni, fãrã a fi siguri
cã îmi pot da cash-ul acela la sucursala
la care încheiasem convenþia de cre-
dit. Dar eu am discutat cu foarte mul-
te persoane, cu credite în franci - ni-
ciuna nu a primit CHF, iar banca de-

cidea unilateral ce monedã dãdea, în
funcþie de destinaþia creditului”.

În replicã, reprezentanþii
Volksbank ºi OTP Bank, douã dintre
bãncile cu expunere pe credite în
franci elveþieni, ne-au precizat cã
opþiunea sã primeascã altã monedã
decât cea elveþianã a aparþinut
împrumutaþilor.

Sursele citate ne-au declarat:
“Unii au primit franci, alþii lei sau
euro, dupã cum au solicitat, însã toþi
au conturi atât în CHF, cât ºi în cea-
laltã valutã. De asemenea, la ram-
bursare, pot veni cu lei sau euro, dar
ºi cu franci”.

Oamenii suspecteazã cã bãncile
nu ar fi avut linii de finanþare deschi-
se în CHF ºi cã o conversie a credite-
lor din moneda elveþianã în lei nu ar
însemna pierderi pentru instituþiile
bancare, din acest punct de vedere,
acestea nefiind obligate, aºa cum
susþine BNR, sã-ºi achite datoriile tot
în CHF.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

DUPA FRANC, POTOPUL

CÃLIN
RECHEA

ÎN SÃPTÃMÂNA CARE A URMAT ALEGERILOR DIN GRECIA

Bursa din Atena ºi obligaþiunile elene,
în declin major
l Randamentul titlurilor suverane - la cel mai ridicat nivel de la restructurarea
datoriei þãrii, în 2012 l Acþiunile marilor bãnci greceºti au pierdut 30-50%
l Urcã randamentul titlurilor italiene ºi spaniole
Obligaþiunile guvernamentale elene ºi acþiunile tranzacþio-
nate la Bursa din Atena s-au prãbuºit sãptãmâna trecutã,
dupã ce alegerile parlamentare din 25 ianuarie au fost câºti-
gate de stânga radicalã Syriza, formaþiunea care vrea sã re-
negocieze datoria þãrii ºi sã punã capãt mãsurilor de austeri-
tate. În condiþiile date, investitorii renunþã la activele elene.

Randamentul titlurilor de stat greceºti cu maturitatea la zece
ani (de referinþã) a urcat cu 276 de puncte de bazã (2,76%)
în intervalul 26-30 ianuarie, la 11,17%.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 6)


