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Banca Ungariei
menþine dobânda
la minim record

Banca Naþionalã a Ungariei
(MNB) a decis, ieri, sã menþinã
nemodificatã dobânda de politicã
monetarã, la nivelul minim record
de 2,1%, aºa cum estimau ana-
liºtii.

La începutul acestei luni, guver-
natorul MNB, Gyorgy Matolcsy,
afirma cã orice posibilã majorare de
dobândã nu va fi decisã înaintea pu-
blicãrii cifrelor bãncii centrale pri-
vind inflaþia. Raportul în cauzã va fi
luat în discuþie la reuniunea de politi-
cã monetarã, programatã pentru data
de 24 martie.

În iulie 2014, conducerea MNB a
sugerat cã dobânda cheie ar putea
rãmâne nemodificatã pânã la finele
lui 2015.

Economia Ungariei a crescut cu
3,5% în 2014, peste estimãrile Gu-
vernului, care anticipa un avans de
3,1%. Oficialii de la Budapesta apre-
ciazã cã, în 2015, economia Unga-
riei ar putea înregistra o expansiune
peste aºteptãri.

Inflaþia din
zona euro continuã
sã scadã

Rata anualã a inflaþiei din zona
euro a continuat sã scadã în ianuarie,
ca urmare a reducerii costului ener-
giei, ritmul declinului fiind cel mai
important din 1997 pânã acum.

(Citiþi ºtirea în pag. 16)

V.R.

Europa aprobã planul
de reforme al Greciei
l Finanþarea cãtre Atena va fi extinsã

Miniºtrii de finanþe din
zona euro (Eurogroup)
au aprobat, ieri, prelungi-

rea cu patru luni a programului de
asistenþã financiarã acordat Greciei,
dupã o teleconferinþã în care au ana-
lizat planul de reforme al Atenei.

“Miniºtrii Eurogroup au discutat o
listã iniþialã de reforme prezentatã de
autoritãþile elene, mãsuri care vor fi
detaliate ºi agreate cu creditorii ex-
terni pânã cel târziu la finele lunii
aprilie”, potrivit unui co-
municat al Eurogroup,
care precizeazã: “Institu-
þiile (creditoare – n.r.) ne-au transmis
un prim punct de vedere, potrivit cã-
ruia lista mãsurilor este suficient de
cuprinzãtoare ca sã constituie un
punct de plecare valid în vederea
încheierii cu succes a evaluãrii”.

Înainte sã primeascã aprobarea
miniºtrilor de finanþe, planul a fost
analizat de Comisia Europeanã,
Banca Centralã Europeanã (BCE) ºi
Fondul Monetar Internaþional
(FMI). În urma acordului Eurogro-

up, cererea Greciei pentru prelungi-
rea programul financiar extern va fi
trimisã parlamentelor din zona euro
pentru aprobare individualã. Germa-
nia, Finlanda ºi Olanda au semnalat
cã îºi vor da votul favorabil.

Planul oficialilor eleni cuprinde
continuarea privatizãrilor, consoli-
darea fondurilor de pensii, în vede-
rea reducerii cheltuielilor, ºi îmbu-
nãtãþirea colectãrii taxelor, respectiv
reforma administraþiei. Lista Atenei

mai prevede mãsuri de
combatere a corupþiei ºi
a evaziunii fiscale, a con-

trabandei cu combustibil ºi þigãri. De
asemenea, autoritãþile de la Atena
vor sã implementeze mãsuri de re-
formare a pieþei muncii ºi sã acorde
subvenþii pentru plata utilitãþilor ºi
achiziþia de alimente.

Directorul executiv al FMI, Christine
Lagarde, considerã, însã, cã reformele
prezentate de guvernul de la Atena sunt
“departe de a fi specifice”. (A.V.)

(continuare în pagina 13)

Desfiinþarea pieþelor anunþã ruperea contractului social

Preºedintele George W. Bush
declara, în 2008, cã “am
abandonat principiile pieþelor

libere pentru a salva sistemul
pieþelor libere”. Dincolo de
absurdul afirmaþiei ºi cu o
dozã serioasã de pervertire a
raþionamentului logic, am fi
tentaþi sã trecem cu vederea
mãsurile de prevenire a co-
lapsului economiei america-
ne, pe baza principiului “scopul scu-
zã mijloacele”.

Toate declaraþiile oficiale din acea
vreme se concentrau pe caracterul
temporar al mãsurilor de susþinere a
sistemului financiar, considerat
esenþial pentru relansarea creºterii

economice durabile.
Din pãcate, a trebuit sã constatãm,

din nou, cã “nimic nu este mai per-
manent ca un program guverna-
mental temporar”, dupã cum
spunea odatã profesorul Milton
Friedman.

Programul “temporar” de
susþinere a marilor bãnci de
pe Wall Street nu doar cã a
fost menþinut în toþi aceºti

ani, dar a ºi fost extins prin etape
succesive de relaxare cantitativã,
unul dintre obiective fiind ºi su-
primarea semnalelor de piaþã în
ceea ce priveºte costul de finanþa-
re al guvernelor.

În acest context, bursele interna-

þionale s-au angajat pe o traiectorie
susþinutã de creºtere, însã dinamica
ascendentã a preþului acþiunilor a
avut loc pe fondul unei divergenþe
tot mai mari faþã de elementele fun-

damentale, cum este profitabilitatea
din sectorul real.

Dar nu este creºterea burselor un
motiv de bucurie ºi un semnal al re-
dresãrii economice? Nici pe departe,
dacã pornim de la adevãratele cauze
ale fenomenului.

“Guvernele impun preþurile pe
pieþe, iar mecanismul descoperirii
preþurilor nu mai funcþioneazã”, a
declarat recent Pippa Malmgren,
într-un interviu telefonic pentru

Matterhorn Asset Management
(MAM) din Elveþia.

Cine este doamna Malmgren?
Preºedintele companiei de consul-
tanþã financiarã DRPM Group din
Londra, a cãrei listã impresionantã
de clienþi include fonduri de hed-

ging, bãnci de investiþii, mari com-
panii internaþionale ºi fonduri de
pensii. Înainte de a înfiinþa DRPM
Group, Pippa Malmgren a fost con-
silier economic al preºedintelui
G.W. Bush, membru al Grupului de
Lucru al Preºedintelui pentru Pie-
þele Financiare ºi este membru al
Council on Foreign Relations.

În noua sa carte, “Semnale: rupe-
rea contractului social ºi avansul ge-
opoliticii”, doamna Malmgren lan-
seazã un avertisment puternic cu pri-
vire la iminenþa ruperii contractului
social în Vest, în special în Statele
Unite.

(continuare în pagina 14)
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“Guvernele impun preþurile pe pieþe; mecanismul
descoperirii preþurilor nu mai funcþioneazã.”

PIPPA MALMGREN
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AGLOMERAREA CAZURILOR LA DNA

105 dosare au picat
pe cap de procuror
l Contre între Iohannis ºi guvernul Ponta privind recuperarea prejudiciilor
l Kovesi: “Dacã organele fiscale ar executa hotãrârile de confiscare, s-ar
plãti salariile medicilor”

C
ei 86 de procurori ai Di-
recþiei Naþionale Antico-
rupþie, care au desfãºurat
activitãþi de urmãrire pe-

nalã în 2014, au avut de soluþionat
peste 9100 de cauze, cel mai mare
numãr de dosare de la înfiinþarea
DNA, a declarat ieri Laura Codruþa
Kovesi, procurorul ºef al DNA, la
prezentarea bilanþului instituþiei.
Astfel, în medie, un procuror a efec-
tuat urmãrire penalã în aproape 105
cauze, un volum impresionant,
având în vedere complexitatea dosa-
relor care intrã în competenþa direc-
þiei, potrivit doamnei Kovesi.

Frauda ºi corupþia în achiziþiile

publice cu fonduri naþionale ºi euro-
pene continuã sã reprezinte o pon-
dere importantã în anchetele DNA.
Au fost înregistrate peste 700 de cau-
ze având ca obiect suspiciuni de
sãvârºire a unor infracþiuni în proce-
dura de achiziþii publice, a mai pre-
cizat Codruþa Kovesi, menþionând:
“Frauda în acest domeniu este
îndreptatã cu predilecþie spre fondu-
rile naþionale, cele comunitare fiind
mai bine protejate, prin existenþa in-
criminãrilor speciale în Legea
78/2000. De multe ori, existã situaþii
în care atribuirea fiecãrui contract
este condiþionatã de plata unor sume
de bani sau influenþarea procedurilor

de achiziþie se realizeazã prin per-
soane aflate în legãturã cu decidenþi
politici”.

Din perspectiva tipologiilor de co-
mitere, Laura Codruþa Kovesi a spus
cã existã o perfecþionare a mecani-
smelor de fraudare, iar domeniul
achiziþiilor publice este în continua-
re expus corupþiei.

Calitatea actului de justiþie depin-
de de oamenii care aplicã legea, de
aceea corupþia în sistemul judiciar a
fost ºi rãmâne una dintre prioritãþi,
potrivit procurorului ºef al DNA.

A.S.

(continuare în pagina 11)

LUCIAN ANGHEL, BVB:

“Obþinerea statutului de piaþã
emergentã - luptã similarã cu cea
pentru investiþii strãine”
l ”Cred cã, în 12-18 luni, mãcar una din cele trei agenþii ne va upgrada”,
spune preºedintele BVB

Preºedintele Bursei de Valori
Bucureºti, Lucian Anghel,
considerã cã mãcar una dintre

cele trei agenþii de rating (MSCI,
FTSE ºi S&P) ne va acorda statutul
de piaþã emergentã, în urmãtoarele
12-18 luni.

În aceste condiþii, trenul pentru in-
cluderea bursei noastre pe lista de
monitorizare pentru evaluarea MSCI,
la începutul acestui an, pare pierdut.

Lucian Anghel ne-a declarat:
“Sunt trei agenþii pe care ne concen-
trãm, la fel de importante - MSCI,
FTSE ºi S&P. Ca sã putemfimupgra-
daþi de MSCI (de la stadiul de piaþã de
frontierã la cel de piaþã emergentã),
proiectul dureazã cel puþin trei ani.

Dar, cred cã, în urmãtoarele 12-18

luni, mãcar una dintre cele trei agenþii
ne va upgrada. La MSCI, cred cã ma-
ximul pe care îl putem obþine este ca
în doi ani de zile sã fim incluºi pe lista

de monitorizare, dupã care urmeazã
procesul de upgradare”.

Potrivit preºedintelui BVB, din
punct de vedere calitativ, piaþa noastrã
a îndeplinit criteriilepentru pentru toa-
te cele trei agenþii, rãmânând criteriile
cantitative.

Lucian Anghel ne-a spus: “Unii se
uitã la lichiditate, alþii se uitã la trei
companii, alþii se uitã la capitalizarea
companiilor, sunt criterii diferite. Din
pãcate pentru noi ca þarã, agenþiile
calculeazã criteriile în dolari, iar ra-
portul dolar-euro a mers în defavoa-
rea noastrã. Sunt anumite lucruri pe
care nu le putem controla”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

ANALIªTII FINZOOM SE CONTRAZIC CU EXPERÞII BNR:

“Împrumutaþii în CHF au plãtit mai
mult decât cei cu credite în lei”

lDunca: “Pe o simulare a celor care au luat credite
în franci elveþieni, în euro, dolari ºi lei, impactul «cel
mai negativ», dacã se poate spune aºa, este cel în
CHF”l Cintezã: “Cel puþin pânã la începutul
anului în curs, împrumutaþii în CHF au plãtit, per
total, o sumã mai micã decât cei cu credite în lei”

P
ersoanele care s-au împru-
mutat, în 2007, în franci el-
veþieni (CHF) au plãtit mai
mult, per total, decât cei care

au contractat aceleaºi sume de la ban-
cã înechivalent lei, înperioada respec-
tivã, dupã cum reiese dintr-un calcul
realizat de specialiºtii de la Finzoom.

Aceºtia au comparat un credit
imobiliar de 50.000 de CHF cu unul
de 100.000 de lei (echivalentul a
50.000 de CHF, în 2007), ambele
contractate la începutul anului 2007,
la cele mai bune oferte existente în

piaþã, la acea vreme.
Debitorul împrumutat în CHF ar fi

plãtit cu 22.307 lei mai mult decât cel
cu credit în lei, potrivit surselor cita-
te, primul dintre aceºtia urmând sã
plãteascã o sumã cu 84.533 mai mare
decât cel de-al doilea, pânã la stingerea
creditului, considerând cã s-ar face o
conversie la cursul zilei, fãrã discount.

Diferenþele reies atât din dublarea
cursului, cât ºi din creºterea
dobânzilor de aproape douã ori, ca
urmare a evoluþiei cursului de
schimb leu/franc elveþian.

Marius Dunca, preºedintele Auto-
ritãþii Naþionale pentru Protecþia
Consumatorului (ANPC), ne confir-
mã calculele fãcute de specialiºtii de
la Finzoom.ro, declarându-ne cã,
“pe o simulare a celor care au luat
credite în franci elveþieni, în euro,
dolari ºi lei, impactul «cel mai nega-
tiv», dacã se poate spune aºa, este cel
în CHF. Aceºtia din urmã au plãtit
mai mult, per total”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 14)

GHEORGHE PIPEREA, REVOLTAT CÃ INSTANÞELE DISJUNG
DOSARELE COLECTIVE :

“Debitorii îºi pierd încrederea
în justiþie”
Cei care au împrumuturi în

franci elveþieni încep sã îºi
piardã încrederea în justiþie ºi

se apropie cu paºi rapizi de situaþia în
care vor avea credite neperformante, a
spus, ieri, avocatul Gheorghe Piperea.

Revoltat de faptul cã instanþele di-

sjung, unul dupã altul, dosarele co-
lective în cazuri individuale, domnul
Piperea suspecteazã cã reprezentan-
þii justiþiei ar putea fi influenþaþi de
mesajele care vin din partea sectoru-
lui bancar.

Domnia sa a declarat: “Nu cred cã

este neapãrat vorba de presiuni di-
recte la nivelul conducerii instanþe-
lor, dar mesajul care se transmite pu-
blicului pe toate canalele este cã ban-
ca nu are nicio vinã, ceea ce îi descu-
rajeazã pe oameni”. (E.O.)

(continuare în pagina 15)
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