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Creºtere peste
aºteptãri pentru
economia Germaniei

Economia Germaniei, cea mai
mare din Europa, a înregistrat o
creºtere peste aºteptãri în trimestrul
al patrulea din 2014, ca urmare a ma-
jorãrii cererii interne ºi a scãderii
preþului þiþeiului.

Biroul Federal de Statisticã (De-
statis) a anunþat, vineri, cã PIB-ul
Germaniei a crescut cu 0,7% în pe-
rioada octombrie-decembrie 2014,
comparativ cu trimestrul al treilea
din acelaºi an, iar pe întreg anul tre-
cut – cu 1,6%, depãºind estimãrile:
0,3% pentru ultimul trimestru, res-
pectiv 1,5% pentru tot anul. Avansul
din trimestrul al patrulea este mai
mare decât cel din perioada iu-
lie-septembrie 2014, care a fost de
numai 0,1%.

În ritm anual, economia Germa-
niei a crescut cu 1,6% în perioada
octombrie-decembrie 2014. ªi aceas-
tã evoluþie a depãºit estimãrile ana-
liºtilor: +1%.

Luna trecutã, Guvernul german a
modificat în sens pozitiv estimãrile
de creºtere economicã pentru acest
an, pe fondul îmbunãtãþirii situaþiei
de pe piaþa muncii, al scãderii preþu-
lui þiþeiului ºi al mãsurilor de stimu-
lare adoptate de Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE). Executivul de la
Berlin anticipeazã cã, în 2015,
PIB-ul Germaniei va spori cu 1,5%,
faþã de 1,3%, cât prognoza în octom-
brie 2014. (V.R.)

A ÎNCEPUT URMÃRIREA PENALÃ IN REM

DNA cerceteazã cum
i-a dat Udrea fonduri
europene lui Þiriac
pentru clubul Stejarii
l Elena Udrea a fost ridicatã de poliþiºti chiar din locuinþa închiriatã
în complexul rezidenþial deþinut de Ion Þiriac

D
irecþia Naþionalã Anti-
corupþie (DNA) efec-
tueazã cercetãri în cazul
plângerii formulate îm-

potriva Elenei Udrea privind folosi-
rea fondurilor europene pentru con-
strucþia clubului „Stejarii”, potrivit

datelor furnizate ziarului BURSA,
de cãtre biroul de presã al instituþiei.

„Stejarii Country Club”, dezvol-
tat de Ion Þiriac, se aflã în imediata
apropiere a complexului rezidenþial
de lux „Stejarii”, construit de omul
de afaceri în zona pãdurii Bãneasa

din Capitalã. Clubul reprezintã o in-
vestiþie de circa 18 milioane de
euro, din care aproximativ 8 milioa-
ne de euro provin din fonduri euro-
pene.

Procurorii anticorupþie au început
urmãrirea penalã „in rem”, adicã
cerceteazã faptele semnalate pentru
stabilirea vinovãþiei ºi identificarea
persoanelor responsabile de
sãvârºirea lor.

O plângere a fost, iniþial, depusã
în octombrie 2014 la Parchetul Ge-
neral, care ºi-a declinat competenþa
ºi a trimis dosarul la DNA.

Conform presei centrale, acuzaþii-
le care i se aduc Elenei Udrea în
plângere este cã ar fi dat fonduri eu-
ropene, pe vremea când era Minis-
trul Dezvoltãrii, pentru construcþia
complexului turistic ºi de agrement,
care nu este utilizat pentru scopul în
care a fost construit (dezvoltarea tu-
rismului în zona Capitalei), ci aduce
beneficii doar luxosului cartier rezi-
denþial „Stejarii”.

A.Z.

(continuare în pagina 3)

De ce se teme Federal Reserve
de un audit al Congresului american?

Pe vremea când era membru al
Camerei Reprezentanþilor,
Ron Paul a lansat o ini-

þiativã legislativã al cãrei scop
a fost crearea unui cadru juri-
dic pentru evaluarea periodi-
cã a politicii monetare a Fede-
ral Reserve. Proiectul de lege
a fost atacat din aproape toate
pãrþile, iar trecerea sa prin
Congres nu a fost posibilã din cauza

opoziþiei Senatului.
La sfârºitul lunii trecute, Rand

Paul, fiul lui Ron Paul ºi sena-
tor de Kentucky, a introdus un
nou proiect de lege (n.a. “Au-
dit the Fed”), având susþinerea
a 30 de senatori, din care unul
este membru al Partidului
Democrat.

Conform datelor din presa ameri-
canã, Partidul Republican controlea-

zã 54 de locuri în Senat, din cele 100,
dar este nevoie de susþinerea a 60 de
senatori pentru depãºirea tuturor
obstacolelor procedurale.

Pe fondul majoritãþii confortabi-
le ºi în Camera Reprezentanþilor,
proiectul de lege ar avea, cel puþin
teoretic, mai multe ºanse de apro-
bare.

(continuare în pagina 6)

ÎN CONDIÞIILE UNOR PIERDERI
DE UN MILIARD DE EURO ÎN SISTEMUL
BANCAR, ÎN 2014

Banca Transilvania se detaºeazã
de pluton, cu un profit
de 101 milioane de euro
l Brokerii: “Susþinerea profitabilitãþii, o provocare
pentru BT”

Banca Transilvania (TLV) a
anunþat un profit net de 448,1 mi-
lioane lei (101 milioane euro), în
2014, în creºtere cu 19,5% faþã de
2013, pe fondul unor ve-
nituri operaþionale de
1,99 miliarde lei ºi a
unor cheltuieli operaþionale de 836
milioane de lei.

“Banca Transilvania a continuat
sã se detaºeze în sectorul bancar
(n.r. pe pierdere de 1 miliard de
euro, anul trecut), afiºând un re-
zultat foarte bun ºi pentru ultimul
trimestru din 2014”, ne-a spus Si-
mion Tihon, broker la Prime Tra-
saction, adãugând: “Consecventã
eforturilor de prudenþialitate, re-
zultatele TLV nu au surprins decât

prin detaºarea de celelalte bãnci,
confirmând astfel evoluþia ascen-
dentã din ultimii ani. Miºcarea
preþului acþiunii TLV de azi (n.r.

ieri – depreciere de
1,6%) aratã faptul cã re-
zultatele bune sunt in-

cluse în preþ, raportul fiind doar o
confirmare a aºteptãrilor investi-
torilor”.

Analiºtii de la NBG Securities
considerã cã profitul pe trimestrul IV
afiºat de Banca Transilvania, de 110
milioane de lei, a fost uºor sub aºtep-
tãri, dar considerabil îmbunãtãþit an
la an.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

GHEORGHE PIPEREA PREZINTÃ LEGISLATIVULUI UN NOU PROIECT:

“Executarea locuinþei ar putea fi suficientã
în cazul neplãþii creditelor ipotecare”
Cei care nu-ºi mai pot plãti

creditele pentru care au ga-
rantat cu locuinþa ar putea

preda casa bancii la care sunt datori,
fãrã sã mai plãteascã ceva în plus,
chiar dacã imobilul valoreazã mai
puþin decât restul de platã din
împrumut.

Aceasta este prevederea proiectu-
lui de lege care tocmai a fost redactat
de avocatul Gheorghe Piperea, pe
fondul crizei creditelor în franci el-
veþieni (CHF).

Domnul Piperea, care sperã sã

aibã susþinere politicã pentru iniþia-
tiva sa legislativã, ne-a spus cã for-
mula juridicã propusã existã de
multã vreme în þãri precum Spania
sau Statele Unite ale Americii.
Domnia sa ne-a explicat: “Raþiona-
mentul este urmãtorul: dacã ai o da-
torie la o instituþie financiar-banca-
rã, garantatã cu imobilul în care lo-
cuieºti, iar valoarea acestuia nu mai
acoperã suma din credit rãmasã de
plãtit, în momentul în care eºti pus
sub executare poþi lãsa casa respec-
tivã în contul creanþei, iar restul ne-

achitat din creanþã se ºterge. Este
ceea ce se numeºte «dare în platã» ºi
este o dispoziþie foarte veche la
americani”.

Gheorghe Piperea ne-a spus cã
iniþiativa sa reprezintã, de fapt,
transpunerea, în legislaþia noastrã,
a Directivei Europene care pri-
veºte creditele imobiliare pentru
locuinþã.

Avocatul ne-a explicat cã, la noi,
Codul Civil prevede exact contra-
riul: “Problema din legislaþia au-
tohtonã este existenþa unui princi-

piu cuprins în Codul Civil care su-
bliniazã cã, dacã ai o datorie, eºti
obligat sã o acoperi în totalitate, cu
toate bunurile tale prezente ºi viito-
are. Conform acestei reglementãri,
pentru creditele pe termen lung
poþi plãti atât tu, debitor, cât ºi
urmaºii tãi, pânã în momentul în
care se stinge creanþa, chiar dacã
þi-a fost executatã ºi casa, ºi maºina
etc.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

Ucraina - deocamdatã,
un conflict fãrã soluþie

Un efort diplomatic atletic la
Minsk, intens mediatizat,
s-a terminat inconcludent,

într-o evaluare prudentã, în pofida
eforturilor protagoniºtilor politici de
a “injecta” sentimentul cã rezultatul
este semnificativ. Într-o evaluare re-
alistã, a fost un eºec.

Formatul “normand” (nu-
mele – probabil, o satisfacþie
platonicã pentru francezi) al
negocierilor a fost cel al di-
scuþii lor “la vârf” Ru-
sia-Ucraina, în prezenþa me-
diatorilor de facto Germania
ºi Franþa, reprezentate la cel mai
înalt nivel, gazdã fiind preºedintele
Belarus.

Este a doua încercare formalã cu
participare internaþionalã, dedicatã
soluþionãrii conflictului, dupã cea
din septembrie 2014.

Rezultatul concret este o înþelegere
privind încetarea focului la 15 februa-
rie ºi retragerea armamentului greu al
forþelor ucrainene ºi al separatiºtilor
dincolo de liniile unei zone tampon

între combatanþi. Documentul semnat
este cel privind “complexul de mãsuri
pentru punerea în aplicare a înþelegeri-
lor de la Minsk din septembrie trecut”
(traducere din rusã).

Firav… Cred însã cã atât a fost po-
sibil.

“Nodul” ucrainean a deve-
nit tot mai încâlcit. Eforturile
oneste ale negociatorilor au
eºuat din cauza diferenþei
acute de interese între toþi
participanþii.

Ucraina doreºte restabili-
rea frontierelor sale iniþiale

(în forma maximã, cele de înainte de
preluarea Crimeii).

Rusia – pentru ea, problema Cri-
meii este închisã definitiv. Cu cât se
prelungesc negocierile, cu atât mai
mult toþi ceilalþi se apropie de accep-
tarea cã “status quo ante” este ireali-
zabil. Pentru ea, acum, important
este ca separatiºtii sã fie acceptaþi la
negocieri ca parteneri ºi, pe aceastã
bazã, estul Ucrainei sã devinã auto-
nom, cu posibilitãþi de dezvoltare

politicã mergând pânã la separare,
care sã fie recunoscutã internaþional.

Germania – doreºte încetarea ne-
gociatã a conflictului strategic ºi eco-
nomic, interesele sale sunt servite
mult mai bine de cãtre o Rusie mulþu-
mitã, decât o evoluþie spre asprirea
conflictului. În aceastã situaþie, Ger-
mania nu va mai avea nici o pârghie
de influenþã majorã asupra dezno-
dãmântului. De aceea ºi-a asumat ri-
scul îndemnãrii la negocieri ºi a cau-
þionat de principiu cu prezenþa sa.

Franþa – prezentã din motive eco-
nomice (navele Mistral vor putea fi
livrate Rusiei într-o eventualitate a
negocierii soluþiei problemei ucrai-
nene). În plus, având pretenþia la
“co-leadership” în problematica eu-
ropeanã, nu îi convine sã lase locul
de solist Germaniei. Pentru Germa-
nia, solo sau în duet nu are o impor-
tanþã de fond, dacã se obþine o soluþie
stabilã ºi general acceptatã.

(continuare în pagina 11)
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AªTEPTÂND UN ACORD SÃPTÃMÂNA ACEASTA

Investitorii nu iau în calcul ieºirea Greciei din zona euro
l Bursa din Atena urcã, randamentul obligaþiunilor de stat elene scade

Investitorii par sã nu ia în calcul
ideea unui faliment apropiat al
Greciei sau a ieºirii acestei þãri

din zona euro, în condiþiile în care
noul guvern de la Atena are progra-
matã, astãzi, o întâlnire cu partenerii
din blocul monetar, în vederea asi-
gurãrii finanþãrii viitoare.

În condiþiile în care investitorii
sperã la un compromis între pãrþi,

acþiunile tranzacþionate la Bursa din
Atena au crescut, vineri, pânã la cel
mai ridicat nivel din ultimele douã
luni, iar randamentul titlurilor de stat
elene cu maturitatea la trei ani a scã-
zut, atigând cel mai redus nivel al lu-
nii curente.

Titlurile „National Bank of Gree-
ce” SA, cea mai mare bancã elenã,
s-au apreciat cu 16%, la 1,37 euro,

iar cele ale „Piraeus Bank” SA – cu
13%, la 72 eurocenþi.Tot în sectorul
bancar elen, acþiunile „Alpha
Bank” AE au urcat cu 13%, la 39,5
eurocenþi, iar cele ale „Eurobank
Ergasias” SA – cu 8,3%, la 18,2 eu-
rocenþi.

ALINA VASIESCU
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