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Banca Suediei
reduce dobânda
în teritoriu negativ

Banca Centralã a Suediei, Riks-
bank, a surprins ieri pieþele, re-
ducând dobânda de politicã moneta-
rã în teritoriu negativ, ca sã lupte cu
deflaþia.

Totodatã, banca a lansat un pro-
gram de achiziþii de obligaþiuni gu-
vernamentale ºi a anunþat cã este
pregãtitã sã adopte mãsuri suplimen-
tare, dacã va fi necesar.

Dobânda cheie a fost redusã la
-0,1%, de la zero, nivel la care se afla
din luna octombrie 2014. Instituþia
va lansa în curând un program de
achiziþii de titluri de stat în valoare
de zece miliarde de coroane suedeze
(1,17 miliarde de dolari), cu scaden-
þe de la 12 luni la zece ani.

“Riksbank este pregãtitã sã facã
rapid politica monetarã mai ex-
pansionistã, în caz de nevoie,
astfel încât sã se asigure cã inflaþia
va creºte spre þinta de 2%”, con-
form declaraþiei publicate de Ban-
ca Suediei.

Decizia Bãncii Suediei vine dupã
ce, în 22 ianuarie, Banca Centralã
Europeanã (BCE) a anunþat un pro-
gram de relaxare cantitativã, care
presupune achiziþia de titluri de pânã
la 60 de miliarde de euro pe lunã, din
martie 2015 pânã în septembrie
2016. Planul este menit sã previnã
deflaþia ºi sã susþinã economia zonei
euro.

Conform estimãrilor, PIB-ul Sue-
diei a crescut cu peste 2% anul tre-
cut, iar anul acesta este aºteptat un
avans de 2,7%.

V.R.

ÎN SUBIECTUL CREDITELOR ÎN FRANCI

Preºedintele BRD este
în dezacord cu Patronatul Bancar

l Philippe Lhotte: “Nu sunt sigur cã împrumutaþii în CHF au fost avertizaþi
privind riscul valutar”l ªeful BRD se gândeºte sã iasã din Patronatul Bancar

F
ace parte din bunul simþ al
meseriei   de   bancher   ca
bãncile sã-ºi informeze
clienþii asupra riscului va-

lutar atunci când acordã credite, a
comentat Philippe Lhotte, preºedin-
tele director general al BRD, luând
poziþie faþã de scandalul împrumutu-
rilor în franci elveþieni.

“Nu sunt sigur cã cei 75.000 de
clienþi (n.r. care au credite în franci

elveþieni) au fost avertizaþi de acest
risc”, a spus domnia sa.

Philippe Lhotte apreciazã cã ºi
Guvernatorul BNR Mugur Isãrescu
are dreptate atunci când spune cã ne-
gocierile trebuie sã fie purtate între
clienþi ºi bancã, dar ºi premierul Vic-
tor Ponta care considerã cã fiecare
trebuie sã-ºi asume responsabili-
tatea: “Dacã banca are o parte de
rãspundere, trebuie sã ºi-o asume.

Nu sunt sigur cã bãncile au informat
bine clienþii despre riscurile acestor
credite".

BRD are în portofoliu numai cinci
credite în franci elveþieni ºi le va pro-
pune clienþilor conversia în lei, la
cursul de dinainte de 15 ianuarie, a
declarat Philippe Lhotte.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Monedele Rusiei
ºi Ucrainei scad dupã
încheierea armistiþiului
l Grivna, la minim record faþã de dolar
l Indicii Bursei de la Moscova cresc

Moneda Rusiei, rubla, s-a
depreciat ieri, pe pieþele
externe, la fel ºi cea a

Ucrainei, grivna, dupã ce preºedin-
tele rus Vladimir Putin a anunþat
încheierea unui acord pentru înceta-
rea ostilitãþilor în Ucrai-
na.

Liderii Rusiei, Ucrai-
nei, Germaniei ºi Franþei au convenit
ieri dimineaþã, la Minsk, dupã nego-
cieri maraton, un acord de încetare a
luptelor din estul Ucrainei. Putin a
precizat cã acordul intrã în vigoare
duminicã, 15 februarie.

Dar, acordul nu aduce prea mari
speranþe. Cancelarul german Angela
Merkel a declarat cã nu îºi face iluzii
în privinþa acordului de la Minsk,
care oferã doar “o razã de speranþã”.

Grivna ucraineanã a scãzut la un

minim record, din cauza temerilor cã
armistiþiul convenit la Minsk nu va
duce la oprirea violenþelor din Ucra-
ina. Moneda nu a fost influenþatã în
mod pozitiv nici mãcar de faptul cã
Ucraina a ajuns la un acord prelimi-

nar cu Fondul Monetar
Internaþional (FMI), pen-
tru un program de sprijin

de 40 de miliarde de dolari, din care
Fondul sã asigure 17,5 miliarde
dolari.

Grivna s-a depreciat cu 2,6% ieri,
la 26,6810 unitãþi/dolar.

Moneda Ucrainei a pierdut 67%
în ultimul an, înregistrând cel mai
mare declin la nivel mondial. (V.R.)

(continuare în pagina 6)

SCANDALUL “SWISSLEAKS”

ANI vrea lista românilor
care ar deþine conturi în Elveþia
l Rise Project: Soþia lui Mihai Tãnãsescu, Ionuþ
Costea - cumnatul lui Geoanã, Vladimir Cohn,
Jean Valvis, Sorin Creþeanu au avut conturi la
HSBC Elveþia

Agenþia Naþionalã de Integri-
tate a solicitat recent reþelei
internaþionale a jurnaliºtilor

de investigaþie sã-i transmitã lista
românilor despre care existã infor-
maþii cã ar deþine conturi secrete în
bãncile din Elveþia. Potrivit legii
române, ANI are dreptul sã cearã
informaþii doar despre cei care au
funcþii publice.

Horia Georgescu, preºedintele
ANI, a declarat la TVR: “Aºteptãm
rãspunsul, au fost deja transmise soli-
citãrile. Am înaintat, de asemenea, ºi
legislaþia care guverneazã activitatea
instituþiei noastre, pentru ca dumne-
alor sã poatã identifica mai uºor per-
soanele care ar putea intra în com-

petenþaAgenþieiNaþionaledeIntegritate”.
În ultimele douã decenii, politicieni

ºi afaceriºti influenþi în România au
dispus de conturi la filiala elveþianã a
grupului bancar britanic HSBC, aflat
în centrul scandalului “SwissLeaks”,
potrivit Rise Project .

Circa 220 de clienþi ai HSBC Elve-
þia, cu conturi totale de 1,3 miliarde
dolari, au legãturã cu România, iar 11
au cetãþenie sau paºaport românesc,
potrivit unui raport care incrimineazã
HSBC Elveþia cã a ajutat organizaþii
criminale ºi traficanþi sã-ºi þinã secre-
te depozitele ºi identitatea. În funcþie
de suma totalã depozitatã de clienþi în
conturile HSBC din Elveþia în perioa-
da 2006-2007, România ocupã locul

39, din 203 þãri, valoarea conturilor
românilor pe care instituþia bancarã
le-ar fi þinut secrete fiind de circa 1,3
miliarde de dolari, conform raportu-
lui publicat de Internaþional Consor-
tium of Investigative Journalist
(ICIJ). (I.P.)

(continuare în pagina 4)

Banca Suediei s-a alãturat cursei
iresponsabile a relaxãrii cantitative

De ce s-ar limita politicile mo-
netare “progresiste” doar la
nivelul principalelor bãnci

centrale? Riksbank (Banca Suediei),
cea mai veche bancã centralã
din lume, a anunþat ieri cã
aruncã în vânt orice urmã de
prudenþã ºi vrea sã stimuleze,
cu orice preþ, inflaþia.

Dupã ce a redus dobânda
de politicã monetarã la zero
în octombrie 2014, ieri a fost
anunþatã scãderea acesteia pânã la
-0,1%, conform aºteptãrilor de pe
pieþe (vezi graficul 1).

Ce nu au aºteptat pieþele a fost lan-

sarea, în paralel cu dobânda negativã,
a unui program de relaxare cantitativã,
a cãrui valoare iniþialã a fost stabilitã la
10 miliarde de coroane. În cadrul ace-

stuia vor fi achiziþionate obliga-
þiuni guvernamentale cu maturi-
tãþi cuprinse între 1 ºi 5 ani.

“Aceste mãsuri subliniazã
faptul cã Riksbank este gata sã
apere rolul þintei de inflaþie ca
ancorã nominalã pentru preþuri
ºi salarii”, se aratã în comunica-

tul bãncii. Banca Suediei îºi justificã
decizia prin creºterea incertitudini-
lor de pe pieþele internaþionale,
amintind inclusiv de Grecia, ºi a pre-

siunilor deflaþioniste.
Activele totale ale bãncii au crescut

de peste trei ori la sfârºitul deceniu-
lui trecut, pe fondul mãsurilor luate
de autoritatea monetarã pentru susþi-
nerea bãncilor comerciale cu expu-
neri în Europa de Est, în special Þã-
rile Baltice (vezi graficul 2).

Dupã o relativã normalizare a si-
tuaþiei în 2010 ºi 2011, expansiunea
bilanþului bãncii centrale a revenit pe
o tendinþã crescãtoare, depãºind, în
prezent, de peste douã ori ºi jumãtate
nivelul premergãtor crizei financiare
internaþionale.

(continuare în pagina 4)
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ªEFUL STS MARCEL OPRIª ARUNCÃ BOMBA:

“Atacurile cibernetice
pot fi folosite
în scopuri politice”
Instrumentele rãzboiului ciber-

netic pot fi folosite ºi în scopuri
politice, a declarat ieri genera-

lul Marcel Opriº, directorul STS,
care a adãugat cã un astfel de epi-
sod s-a petrecut în România în tim-
pul alegerilor prezidenþiale de anul
trecut.

Domnia sa a spus: ”Posibilitãþile
de atac cibernetic pot fi folosite ºi
altfel, ºi în alte scopuri, ºi cred cã nu
e noutate pentru dumneavoastrã. În
perioada alegerilor prezidenþiale toate
infrastructurile statului relevante
pentru competitori au fost atacate
din punct de vedere informatic. Cred
cã nu e o noutate sau v-aþi închipuit.
Prin salã ºtiu ºi oameni, sunt ºi oa-
meni care ºtiu bine lucrul acesta fiin-
dcã s-ar putea ca unii dintre ei sã fi
fost ca Michiduþã, dintre cei care
îndemnau «hai, hai, hai». Dar un
exemplu extrem de relevant este
când o instituþie ºi un om trebuiau
atacate ºi într-o emisiune de televi-
ziune a unui post de televiziune de
acum câteva vreme a zis «acum o sã
vã demonstrãm cã nu a fãcut nimic ºi
sistemul respectiv nu funcþioneazã».
Pânã cu un minut înainte totul era
normal, sistemul era perfect funcþio-
nal. ªi atunci cei care se ocupã de se-
curitatea acestui sistem au zis «hopa,
stai cã se întâmplã ceva, ia uitaþi-vã
acum ce se întâmplã». În urmãtorul
minut un atac calificat pentru IT-iºti
devastator, «denial of service», adicã
zeci de... cel mai primitiv, dar cel

care poate fi declanºat instantaneu,
din zeci de mii de surse din întreaga
lume dupã un anunþ la televizor, la o
televiziune româneascã. A pornit un
atac ºi sistemul respectiv nu mai era
accesibil, a aºteptat persoana respec-
tivã cele douã-trei minute cât ºtia cã
îºi face efectul ºi a spus «acum intrã
tu acum pe sistemul ãla». Evident cã
nu avea cum sã intre”.

El a concluzionat cã ”instrumen-
tele rãzboiului cibernetic pot fi folo-
site ºi în scop politic”.

La ieºirea de la dezbatere, genera-
lul Opriº a refuzat sã dea declaraþii
presei, precizând cã pentru detalii
privind exemplul de atac cibernetic
pe care l-a dat cei interesaþi se pot
adresa în scris STS. Pânã la închi-
derea ediþiei, domnul Opriº nu ne-a
rãspuns întrebãrilor privind clarifi-
carea afirmaþiilor domniei sale.

Deputatul PNL Mihãiþã Calimen-
te a afirmat cã nu are cunoºtinþã la ce
s-a referit Marcel Opriº, însã va pro-
pune la nivelul Comisiei de apãrare
din Camera Deputaþilor ca directorul
STS sã fie audiat în legãturã cu acest
subiect.

Serviciul Român de Informaþii a
anunþat recent cã þara noastrã a fost
þinta mai multor atacuri cibernetice,
fiind vizate site-urile unor instituþii
de învãþãmânt superior ºi administra-
þia publicã. Serviciul Român de
Informaþii nu a anunþat, însã, nimic
despre ceea ce generalul Opriº acuzã
acum. (A.S.)

UCRAINA

(Citiþi, în pag. 16, ºtirea “Ucraina va

primi 17,5 miliarde dolari de la FMI”)

CÃLIN
RECHEA

BCE face presiuni
asupra Greciei

Banca Centralã Europeanã
(BCE) ºi-a amplificat, ieri,
presiunile asupra Greciei, în

condiþiile în care autoritãþile de la
Atena pãreau cã nu vor extinderea
pachetului internaþional de salvare.

Miercuri, miniºtrii de finanþe din
zona euro s-au reunit la Bruxelles
pentru discuþii privind finanþarea
Greciei, însã evenimentul nu a con-
dus la niciun acord, întrucât oficialii
de la Atena nu au acceptat prelungi-
rea programului actual de asistenþã,
susþinut de creditori. Unele surse ci-
tate de presa strãinã au spus: “Reu-
niunea Eurogrup nu a condus la un
acord. Prelungirea memorandumu-
lui nu a fost acceptatã. Negocierile
vor continua în vederea unui acord
reciproc benefic pentru cele douã
pãrþi asupra viitorului finanþãrii, re-
formelor ºi datoriei Greciei”. (A.V.)

(continuare în pagina 2)

DUNCA, ANPC:

“Limitarea de cãtre Raiffeisen a depunerilor
de numerar - practicã abuzivã”
Decizia Raiffeisen Bank

România sã limiteze depu-
ner i le consecut ive de

numerar (în monezi) la cinci operaþiuni/
zi este o practicã abuzivã, ne-a de-
clarat, ieri, Marius Dunca, Preºedin-
tele Autoritãþii Naþionale pentru
Protecþia Consumatorilor (ANPC).
Domnia sa ne-a explicat cã în con-
tractele de credit nu este stipulat
cum ar trebui sã fie achitate ratele,
iar o bancã nu are cum sã vinã cu
astfel de decizii „de azi pe mâine”.

ªi avocatul Marius Coltuc ne-a
spus cã mãsura luatã de Raiffeisen

Bank România este un abuz, consi-
derând cã Grupul clienþilor cu credi-
te în CHF trebuie sã depunã o
plângere la ANPC.

În urmã cu douã zile, clienþii cu
credite în franci elveþieni au adoptat
o nouã formã de protest, achitând ra-
tele prin depuneri succesive de sume
de valori mici (monezi începând de
la un ban).

Raiffeisen Bank România a decis
sã limiteze acest tip de plãþi pentru
toate tipurile de credite, considerând
ca fiind de rea-credinþã acþiunea ce-
lor care, „pe de o parte, nu discutã cu

banca situaþia lor concretã, iar pe de
altã parte aleg sã blocheze activitatea
bãncii ºi a celorlalþi clienþi”.

Grupul clienþilor cu credite în
CHF ne-a transmis, ieri, un drept la
replicã la poziþia Raiffeisen Bank
România, în care aratã: „Am aflat cu
stupoare faptul cã onorabilul domn
preºedinte al unei bãnci (n.r. Steven
van Groningen) care a acordat cu
largheþe credite în CHF a luat decizia
de a limita depunerile de numerar
consecutive în monedã naþionalã!
Noi considerãm de-a dreptul imoral
ºi lipsit de eticã sã catalogaþi clienþii

bãncii pe care o reprezentaþi ca fiind
de rea credinþã. Aceste persoane «de
rea credinþã» sunt aceleaºi pe care
dumneavoastrã, conducerea bãncii
ºi consilierii de credite din sucursa-
lele bãncii Raiffeisen, îi minþeaþi cu
neruºinare despre stabilitatea CHF ºi
despre avantajele pe termen lung ale
acestor împrumuturi, doar pentru a
beneficia de bonusurile grase acor-
date în funcþie de volumul de credite
vândute”.

A.T.

(continuare în pagina 13)


