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Regling, ESM:
“Grecia trebuie sã
ramburseze toþi banii
primiþi de la zona euro”

Grecia trebuie sã ramburseze în
totalitate banii pe care i-a primit de la
partenerii din zona euro, a declarat,
la finele sãptãmânii trecute, preºe-
dintele Mecanismului European de
Stabilitate (ESM), Klaus Regling.

“Grecia trebuie sã ramburseze în
totalitate aceste împrumuturi. Este
ceea ce aºteptãm ºi nimic nu s-a
schimbat în aceastã direcþie”, a spus
Regling, citat de cotidianul german
Handelsblatt. Potrivit acestuia, o re-
ducere a datoriei Greciei nu este nici
necesarã din punct de vedere econo-
mic, nici fezabilã din punct de
vedere politic.

Referindu-se la recentele declara-
þii ale premierului grec Alexis Tsi-
pras, care a cerut o reducere sau o re-
structurare a datoriei Greciei, Re-
gling a afirmat: “Comunicarea nou-
lui Guvern grec a fost, uneori,
iritantã în ultimele zile”.

Ministrul grec al finanþelor, Yanis
Varoufakis, a declarat recent cã Gre-
cia va da prioritate rambursãrii dato-
riilor cãtre Fondul Monetar Interna-
þional (FM), iar problema achitãrii
datoriilor cãtre BCE “este o altã ca-
tegorie”, care trebuie discutatã cu
creditorii. (V.R.)

Evaluãrile imobilelor
pentru credite -
sub lupa ANEVAR
l Nicolae Cintezã: “Baza de date a ANEVAR -
o idee excepþionalã ce creeazã transparenþã”
l Radu Gheþea: “Trebuie sã fim atenþi la secretul
bancar”

Asociaþia Naþionalã a Evaluatori-
lor Autorizaþi din România
(ANEVAR) a demarat, la începutul
lunii februarie, un proiect pilot în
vederea întocmirii Bazei de Infor-
maþii pentru Garantare (BIG), aces-
ta urmând sã fie derulat pânã la
finalul lunii aprilie.

Adrian Vascu, preºedintele
ANEVAR, a declarat pentru
BURSA CONSTRUCÞIILOR cã
acest proiect vine în întâmpinarea
implementãrii unei baze de date
care sã conþinã o sintezã cu infor-
maþiile ce nu sunt confidenþiale
din fiecare raport de evaluare
întocmit pentru garantarea împru-
mutului în þara noastrã. Aceastã
grilã ar urma sã fie transmisã ºi Mi-
nisterului Finanþelor Publice (MFP),
de anul viitor, astfel încât taxele pe
imobile sã fie cât mai corecte, a mai
spus domnul Vascu.

În timp ce Nicolae Cintezã, direc-
torul Direcþiei Supraveghere din ca-
drul Bãncii Naþionale a României,
salutã iniþiativa ANEVAR, subli-
niind cã reprezintã un fundament
pentru evaluãri corecte ºi o idee ex-
cepþionalã ce creeazã transparenþã,
Radu Graþian Gheþea, preºedintele
Asociaþiei Române a Bãncilor
(ARB) ne-a spus cã bãncile au dis-
ponibili tatea sã lucreze cu
ANEVAR, dar cã acestea trebuie sã
fie foarte atente sã nu încalce
secretul bancar.

ªeful Supravegherii de la BNR
ne-a precizat: “Avem o colaborare
foarte bunã cu ANEVAR, care a ridi-
cat standardele de evaluare. Am

început sã
facem un schimb de infor-
maþii despre calitatea evaluatorilor,
întrucât unii dintre aceºtia cedeazã
foarte uºor la cererile bãncilor, care,
de multe ori, doresc o anumitã valoa-
re a imobilelor cu care debitorii îºi
garanteazã creditele”.

La rândul sãu, domnul Gheþea
ne-a spus: “Noi avem o colaborare
foarte bunã cu ANEVAR.

Acum câþiva ani a fost încheiat un
protocol, finalizat cu Ghidul de eva-
luare, actualizat anual de ANEVAR
ºi avizat favorabil ºi de cãtre BNR.
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TIPARNIÞA BCE NU FUNCÞIONEAZÃ LA FEL PENTRU TOÞI

Criza din zona euro este mai
aproape de început decât de sfârºit

“Cu o sincronizare perfectã, Ma-
rio Draghi anunþã sfârºitul crizei din
zona euro”, scrie Financial Times,
iar titlul este suficient sã trimitã ºi pe

ultimul sceptic la ulti-
ma ºedinþã a “Scepti-
cilor Anonimi” pentru
a cãuta vindecarea.

Astãzi BCE va face
primele achiziþii de
obligaþiuni guverna-
mentale ale þãrilor din

zona euro, în cadrul programului de-
numit PSPP (Public Sector Purchase
Programme).

Însã tiparniþa BCE nu funcþionea-
zã la fel pentru toþi. În cadrul confe-
rinþei de presã de sãptãmâna trecutã,
Draghi a precizat cã BCE nu va achi-
ziþiona ºi obligaþiuni emise de guver-
nele Greciei ºi Ciprului din cauza
programelor de asistenþã financiarã
existente, care se aflã acum în faza

de evaluare.
Declaraþia preºedintelui BCE a

declanºat reacþii extrem de negative
din partea jurnaliºtilor greci prezenþi
la conferinþa de presã. Aristidis Vi-
kettos, de la Athens News Agency, a

“deturnat” microfonul oferit altui
jurnalist ºi l-a acuzat pe Draghi de
pãrtinire, prin faptul cã rãspunde
doar întrebãrilor adresate de “jurna-
liºtii de casã” ai BCE.

(continuare în pagina 6)

MITUL INDEPENDENÞEI JUSTIÞIEI SE CLATINÃ

Parlamentul, bãncile, ANPC
ºi Justiþia întorc spatele celor
creditaþi în CHF
l Un dosar colectiv în care creditaþii cer conversia la cursul istoric -
respins în primã instanþã l Disjungerea proceselor colective: cetãþeanul va
plãti de aproape cinci ori mai mult, ca sã-ºi continue acþiunea în instanþã
l Debitor: “Oamenii îºi pierd încrederea în justiþie”

P
rimul dosar colectiv, coor-
donat de avocatul Gheor-
ghe Piperea, în care cei 90
de clienþi înscriºi solicitã

conversia creditelor contractate de la
Credit Europe Bank, din franci elve-
þieni (CHF) în lei, la cursul istoric, a
fost respins în primã instanþã,
aducând disperare printre cei care nu
mai pot rambursa împrumuturile din
cauza creºterii cursului ºi dezamãgi-
re pentru aceia dintre noi care crezu-
serã cã Justiþia noastrã îºi cãpãtase
independenþa ºi se însãnãtoºise.

Dupã ce au fost dezamãgiþi de po-
liticieni - care nu au mai adoptat ni-
ciun proiect legislativ ce i-ar fi putut
ajuta pe clienþii cu credite în franci
elveþieni -, de Banca Naþionalã a
României (BNR) ºi de bãncile care
pun condiþii în continuare, în cadrul
negocierilor, împrumutaþii în CHF
au primit o loviturã la care nu se
aºteptau din partea singurei entitãþi
în care mai aveau încredere ºi în
care-ºi puseserã toatã speranþa - din
partea Justiþiei.

Deºi avocatul Piperea va contesta

decizia Tribunalului Capitalei la
Curtea de Apel Bucureºti, totuºi, pri-
ma hotãrâre a Justiþiei conteazã pen-
tru debitori.

Mulþi dintre aceºtia se aflã în im-
posibilitate sã-ºi mai achite creditele
în franci elveþieni, dupã ce, în 15 ia-
nuarie 2015, cursul CHF/RON a ex-
plodat, ca urmare a deciziei Bãncii
Centrale a Elveþiei de a desfiinþa pra-
gul de 1,2 CHF/EUR, susþinut din
2011.

În plus, astãzi, Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE) începe achiziþiile de
obligaþiuni guvernamentale, ceea ce
ar putea duce, în opinia analiºtilor, la
o depreciere a euro, dar ºi la o apre-
ciere a francului elveþian.

Decizia Justiþiei noastre pare sã fie
o prelungire a unui ºir de obstacole pe
care încearcã sã le ridice, de câteva
luni, în calea demersurilor întreprinse
de debitori în cãutarea dreptãþii.

Instanþele de judecatã au început,
din decembrie 2014, sã disjungã do-
sarele colective intentate de debitorii
cu credite în CHF, împotriva bãncilor.

ADRIANA RÃDUÞÃ

(continuare în pagina 3)

CORESPONDENÞÃ DE LA LONDRA

London Stock Exchange,
gata sã atragã IPO-uri
private româneºti
l Axel Kalinowski: “Suntem în contact cu societãþi din România, în
vederea listãrii la Londra” l John Millar: “Mai mult de douã treimi dintre
companiile listate s-au tranzacþionat la preþuri mai mari decât în ofertã”

L
ondon Stock Exchange
(LSE) este gata sã listeze
companii private româ-
neºti, transmit

oficialii bursei londone-
ze, deºi nu contenesc cu
laudele la adresa micuþei
noastre pieþe de capital,
de unde le-au venit, re-
cent, “Electrica” ºi
“Romgaz”.

Axel Kalinowski, Ma-
nager Continental Euro-
pe, Primary Markets la
LSE, a spus recent: “Sun-
tem în contact cu societã-
þi private din România, în
vederea listãrii la Londra.
Avem pieþe pentru toate
stadiile de dezvoltare ale
companiilor ºi sperãm sã

atragem societãþi româneºti ºi în pro-
gramul Elite (n.r. dedicat susþinerii
IMM-urilor în pregãtirea pentru ur-

mãtoarea etapã de creºtere, prin ac-
cesarea oportunitãþilor de finanþare
pe termen lung )”.

Programul Elite a fost
lansat în aprilie 2012, ºi a
atras, în peste doi ani, peste
200 de companii, 130 de
consultanþi ºi 70 de investi-
tori instituþionali.

Pentru Bursa de Valori
Bucureºti, nu este o veste
prea bunã cã LSE îi vâneazã
posibilii muºterii, în condi-
þiile în care ultima societa-
te privatã care a încercat
sã se listeze, AdePlast, a
avut parte de un eºec al ofer-
tei iniþiale.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 13)

Citiþi, în pagina 2, noutãþi ºi tendinþe
de pe piaþa construcþiilor,

pe care le puteþi gãsi în primul numãr
din 2015 al revistei

BURSA CONSTRUCÞIILOR.

Controale inopinate pentru
tranzacþiile cu certificate verzi
M ai mulþi operatori din

piaþa noastrã de energie
s-au trezit, în ultima pe-

rioadã cu controale inopinate de la
ANRE (reglementatorul pieþei no-
astre de energie), potrivit unor sur-
se din piaþã. Încã de la începutul
anului, aºa cum a relatat în exclu-
sivitate ziarul BURSA, ANRE in-
vestigheazã contractele bilaterale

pentru vânzarea certificatelor ver-
zi încheiate anul trecut, ca sã vadã
dacã au existat înþelegeri între ope-
ratori înainte de încheierea tran-
zacþiilor pe OPCOM, susþin surse
din piaþã.

Deocamdatã, controalele nu s-au
lãsat cu amenzi ºi nici nu se vor opri
prea curând din cauza multitudinii
contractelor care trebuie luate la pu-

ricat, conform surselor citate.
Reglementatorul doreºte sã vadã

dacã producãtorii de energie verde
au vândut electricitatea mult sub me-
dia pieþei, “la pachet” cu certificatele
verzi la tariful minim instituit prin
lege.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 13)

CÃLIN
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DAVID ZAHN, FRANKLIN TEMPLETON:

“Relaxarea cantitativã este grozavã,
dar nu rezolvã problema Europei”

Programul de relaxare cantitati-
vã pe care îl începe Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE) este po-

zitiv pentru pieþele de obligaþiuni din
Europa, care vor continua sã fie susþi-
nute de cumpãrãrile BCE, considerã
David Zahn, Head of European Fixed
Income Senior Vice President, Portfo-
lio Manager, Franklin Templeton Fi-

xed Income Group.
“Cred cã programul de relaxare

cantitativã este grozav, va þine randa-
mentele jos, dar nu rezolvã problema
Europei”, a spus domnia sa, adã-
ugând: “Una dintre principalele urmã-
ri va fi cã moneda europeanã se va de-
precia, în special faþã de dolar, posibil
ºi faþã de alte monede, ceea ce ar trebui

sã ajute exporturile din Zona Euro”.
David Zahn atenþioneazã însã cã gu-

vernele nu trebuie sã renunþe la refor-
me: “Aceasta este una dintre îngrijorã-
rile mele, cã Guvernele vor considera
cãnumaiestenevoiesãfacãreforme.

A.A.

(continuare în pagina 6)


