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Lira sterlinã urcã la
cel mai ridicat curs
din ultimii ºapte ani,
faþã de euro

Moneda Marii Britanii (lira sterli-
nã) a urcat, ieri, la cel mai ridicat ni-
vel din ultimii ºapte ani faþã de euro,
dupã ce, în ziua anterioarã, Banca
Centralã Europeanã (BCE) a început
sã cumpere obligaþiuni guvernamen-
tale, în baza programului de relaxare
cantitativã.

Lira a urcat cu 0,45%, ajungând la
1,40 euro, pentru prima oarã din de-
cembrie 2007 pânã acum.

Analiºtii din Londra susþin cã te-
merile legate de o eventualã ieºire a
Greciei din zona euro au influenþat,
de asemenea, evoluþia cursului mo-
nedei unice.

Jeremy Cook, economist-ºef la
World First, declarã cã temerile pri-
vind viitorul Greciei, alãturi de lan-
sarea programului BCE de cumpãra-
re de bonduri, respectiv dobânzile
negative impuse de unele bãnci eu-
ropene depozitelor afecteazã mone-
da unicã.

Grecia lanseazã
discuþiile tehnice cu
creditorii strãini

Grecia va începe astãzi, atât la
Bruxelles, cât ºi la Atena, discuþiile
tehnice cu inspectori din partea cre-
ditorilor internaþionali, urmãrind sã
ajungã la un acord privind reformele
pe care guvernul de la Atena trebuie
sã le adopte ca sã primeascã, în con-
tinuare, fonduri.

(Citiþi articolul integral în pag.16)

V.R.

Euro - la cel mai redus curs
din ultimii 12 ani, faþã de dolar
l Aurul pierde teren pe fondul aprecierii
monedei americane

Euro s-a depreciat ieri, pe pie-
þele externe, faþã de dolar,
ajungând la cel mai redus

nivel din ultimii 12 ani, dupã ce, în
ziua precedentã, Banca Centralã Eu-
ropeanã (BCE) a lansat planul de
relaxare cantitativã (achiziþii masive de
obligaþiuni), în timp ce banca centralã
a SUA (Fed) se pregãteºte
sã majoreze dobânzile.

Pe de altã parte, mone-
da unicã europeanã este influenþatã
în mod negativ de faptul cã investito-
rii urmãresc cu atenþie evoluþiile din
Grecia.

Euro s-a depreciat cu 1,1% la ora
11.22, pe piaþa din New York,
atingând 1,0732 dolari. Mai devre-
me, moneda unicã a coborât la
1,0723 dolari - cel mai redus nivel
din aprilie 2003 pânã în prezent.

La finele sãptãmânii trecute, ana-
liºtii bãncilor de investiþii anticipau
cã, în curând, euro va coborî la pari-

tate cu dolarul. Potrivit “Royal Bank
of Scotland Group” Plc (RBS), este
posibil ca euro sã ajungã la paritate
cu moneda americanã luna viitoare,
iar conform “ING Groep”, dacã
SUA vor majora dobânzile lunile
viitoare, atunci paritatea euro/dolar
va fi atinsã pânã la sfârºitul anului.

“Barclays” Plc estime-
azã cã, pânã la finele anu-
lui, cursul euro va ajunge

la un dolar, însã “Morgan Stanley”,
“Goldman Sachs Group” Inc. ºi “Ci-
tigroup” Inc. preconizeazã cã parita-
tea euro/dolar va fi atinsã în 2016.

Moneda unicã europeanã, care s-a
depreciat timp de opt luni consecutive,
nu a mai fost tranzacþionatã sub nive-
lul de paritate din decembrie 2002. În
2000, euro s-a depreciat pânã la recor-
dul minim de 82,30 cenþi.

ALINA VASIESCU
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Urgii financiare
(Financial woes)

P
robabil cã ne confruntãm
cu cel de-al treilea rãzboi
mondial, poate chiar mai
mare, dacã nu chiar rãzbo-

iul total – vorbim despre criza finan-
ciarã care ne-a potopit.

În mod cert este vorba de
un sentiment care a generat
mai multe teorii ale conspi-
raþiei, deoarece criza eco-
nomicã, fenomenul care ne
omoarã sau ne antagoni-
zeazã, ne agreseazã frontal
ºi insidios, mental ºi visce-
ral, este aparent de neoprit.
Însã e o moarte lentã,
agonizantã, miliarde de oa-
meni zvârcolindu-se într-o
sãrãcie sordidã, încercând
sã supravieþuiascã; toatã
lumea se restrânge, ab-
þinându-se sau renunþând la tot ceea
ce a agonisit din lãcomie sau vanita-
te. Iar uneori oamenii renunþã la ceea
ce este vital înainte de a li se confisca,
adicã maºina sau casa, propriul cã-
min, viaþa.

De ce?

Pentru cã au un credit sau o ipote-
cã pe care n-o pot achita, de regulã
un credit în franci elveþieni.

Aceasta este drama care îi înnebu-
neºte pe cei peste 75 de mii de români
care au fost momiþi de bãnci cu o

groazã de fiþe ºi promisiuni ferme
bazate pe cursul imuabil al francului
barosan; se spune cã, la vremea
respectivã, bãncile au împrumutat
miliarde pentru a submina pragul su-
bliminal al subconºtientului colec-
tiv, eforturi dublate de tentaþii irezi-

stibile: fãrã serviciu stabil, dobânzi
minime, aprobãri iminente de credit,
chestie trendy care îþi insuflã senti-
mentul cã eºti cool, “Swiss cool”; ºi
colac peste pupãzã, pentru toþi cei
care au muºcat momeala era vorba

de singura opþiune realã
în acel moment istoric.

Nimeni n-a bãnuit nimic
putred în meciul asta. Bãn-
cile n-au avut nici o reþine-
re, au fãcut-o latã de tot.

Acum se rejoacã.
Douã mii de protestatari

s-au adunat în Piaþa Con-
stituþiei din Bucureºti,
cerând autoritãþilor sã in-
tervinã pentru convertirea
în lei a creditelor în valutã
la cursul istoric, plus ma-
ximum 20%.

ªi au scandat: “Banca=cãmãtar
legalizat de BNR ºi de Stat!”, “Voi
aveþi puterea, noi avem durerea!”,
“Je Swiss dator vândut!”

TEODOR FLEªERU

(continuare în pagina 6)

DAVID SMART, FRANKLIN TEMPLETON:

“Vrem sã vedem
mai multe tranzacþii
pe «Bursa lui Ludwik»”
l “Aderarea României la Zona Euro trebuie cântãritã cu foarte mare atenþie”
l La relaxarea cantitativã din Anglia, efectele negative ale represiunii
financiare aproape au egalizat beneficiile costurilor reduse de împrumut

B
ursa de Valori Bucureºti ºi
Autoritatea de Suprave-
ghere Financiarã (ASF) ar
trebui sã convingã Gu-

vernul sã accelereze privatizãrile
prin IPO-uri (oferte publice iniþiale)
ºi sã uºureze procedura de deschide-
re de conturi, considerã David
Smart, Head of Franklin Templeton
Investment Solutions EMEA.

Domnia sa a spus, vineri, în cadrul
unei întâlniri la Londra: “Fondul Pro-
prietatea a trecut printr-o transforma-
re uriaºã, dupã ce am preluat manda-
tul de administrare. Fondul cumulea-
zã jumãtate din rulajul zilnic al «Bur-
sei lui Ludwik» (n.r. Ludwik Sobo-
lewski, directorul general al BVB). Îl
tachinãm din cauza asta. Trebuie sã
creascã (n.r. Ludwik Sobolewski) va-
loarea tranzacþiilor, ca FP sã nu mai
reprezinte 50% din rulaj”.

Odiseea Fondului
Proprietatea

David Smart spune cã “odisee”
este cuvântul potrivit sã descrie cãlã-
toria Fondului Proprietatea.

Domnia sa povesteºte: “Am parti-
cipat la licitaþia de selecþie a admi-
nistratorului Fondului Proprietatea
(n.r. Franklin Templeton), împreunã
cu 35 de concurenþi.

Trebuie sã spun cã procesul de se-
lecþie, având în vedere momentul la
care avea loc, a fost executat extrem
de eficient ºi cu un înalt profesiona-

lism. Era chiar dupã cei mai dificili
ani pe care i-au vãzut pieþele finan-
ciare.

Ni s-a spus cã am câºtigat manda-
tul în iunie 2009 ºi, apoi, am început
odiseea.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 15)

Coincidenþe sau politici concertate
ale Chinei ºi Rusiei faþã de Statele Unite?
Conflictul din Ucraina

ºi reaprinderea dispu-
telor europene din ju-

rul Greciei falimentare au tri-
mis în plan secund o serie de
mãsuri ale autoritãþilor din
Rusia ºi China, care se pot
dovedi cruciale pentru viitoa-
rea configuraþie financiarã globalã.

Statele Unite ºi UE au impus
sancþiuni economice împotriva Ru-
siei pentru a forþa acceptarea de cãtre
Moscova a planurilor Vestului pentru
Ucraina. Unul dintre scopurile decla-
rate ale sancþiunilor a fost izolarea
Rusiei pe plan internaþional, iar în ca-
drul acestora s-a încercat inclusiv ex-

cluderea þãrii din sistemul inter-
naþional de plãþi SWIFT.

Organizaþia internaþionalã,
cu sediul central în Belgia, a
rezistat pânã în prezent presiu-
nilor, dar problema se aflã încã
în dezbaterea autoritãþilor eu-
ropene.

Departe de a aºtepta pasive o deci-
zie calificatã în anumite cercuri
drept o declaraþie de rãzboi, autoritã-
þile de la Moscova au accelerat pro-
cesul de creare a unui sistem naþional
de plãþi ºi comunicaþii interbancare.

În ultima parte a anului trecut au
apãrut primele informaþii privind data
lansãrii sistemului, luna mai 2015, iar

site-ul de ºtiri Sputnik News a scris,
în februarie 2015, cã 91 de instituþii
bancare din Rusia au fost conectate la
alternativa localã a SWIFT.

Acest pas important pentru accen-
tuarea tendinþei de reducere a rolului
dolarului în schimburile comerciale
globale a fost însoþit de vânzarea ma-
sivã a obligaþiunilor guvernamentale
americane de cãtre Rusia.

Ultimele date de la Trezoreria Sta-
telor Unite, pentru decembrie 2014,
aratã cã valoarea portofoliului de
obligaþiuni guvernamentale ameri-
cane din cadrul rezervelor valutare
ale Rusiei a scãzut cu peste 22 de mi-
liarde de dolari faþã de luna prece-

dentã, pânã la 86 de miliarde. În de-
cembrie 2013, valoarea obligaþiuni-
lor americane deþinute de Rusia era
de 138,6 miliarde.

În aceeaºi perioadã, portofoliul de
obligaþiuni guvernamentale america-
ne din rezervele valutare ale Chinei a
scãzut cu 2% (25,8 miliarde de dolari),
pânã la 1,244 trilioane de dolari.

Eforturile Rusiei de “imunizare”
în faþa ameninþãrilor cu excluderea
din SWIFT nu sunt singulare, mai
ales dupã apariþia, în 2013, a infor-
maþiilor privind monitorizarea flu-
xurilor financiare globale de cãtre
NSA (National Security Agency).

(continuare în pagina 6)
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PIERDERE DE 765.806 LEI ÎN ULTIMUL AN DE FUNCÞIONARE

Teodor Ancuþa se revoltã la desfiinþarea
Casei Române de Compensaþie
l “Unii acþionari ai Sibex se gândesc la o cale legalã pentru lichidarea bursei
sibiene”, spune fostul preºedinte al instituþieilModificarea actului constitutiv
al CRC nu este în conformitate cu legea, considerã Teodor Ancuþa

Casa Românã de Compensa-
þie (CRC), instituþie care a
gestionat în perioada 1998

- 2014 riscul participanþilor pe pia-

þa derivatelor Sibex, a încheiat
2014, ultimul sãu an de viaþã, cu
o pierdere de 765.806 lei, potrivit
datelor prezentate de societate,
urmând ca acþionarilor sã le fie
restituit un procent de 90% din ca-
pitalul social (conform deciziei
AGA din februarie), dupã ce ASF
va retrage autorizaþia CRC, la ce-
rere.

La finalul anului trecut, CRC avea
fonduri proprii de aproximativ 2,5
milioane de euro.

Acþionarii au aprobat, în Aduna-
rea Generalã de bilanþ, de luni, rezul-
tatele societãþii, dar ºi o modificare a
actului constitutiv, astfel încât socie-
tatea sã fie conservatã în anul 2015,
pânã la recuperarea creanþelor, ceea
ce presupune sã fie condusã de un

administrator unic.
Activitatea CRC s-a încheiat la

data de 22 decembrie 2014, prin
încetarea contractului de clearing
dintre CRC ºi Sibex Sibiu Stock
Exchange, dupã ce bursa sibianã a
semnat un parteneriat cu grupul care
controleazã Bursa din Atena
(Athex), prin care bursa autohtonã
acceseazã ºi serviciile de contraparte
centralã ale grecilor.

Teodor Ancuþa, fostul preºedinte
Sibex, s-a opus la toate punctele
discutate în Adunarea Generalã de
bilanþ a CRC ºi se aratã revoltat faþã
de faptul cã societatea a înregistrat
pierderi în ultimii ani.

A.A.

(continuare în pagina 13)

Despre creditele româneºti în franci elveþieni, pe site-uri din strãinãtate
Site-ul OCCUPY.com a publicat, la 20 februarie, articolul
“Angry Romanians, An Unhinged Swiss Franc, and the Gro-
wing Call for Debt Forgiveness”, semnat de Teodor Fleºeru
(http://www.occupy.com/article/angry-romanians-unhin-
ged-swiss-franc-and-growing-call-debt-forgiveness), re-
latînd situaþia concetãþenilor noºtri care au luat credite ban-
care în franci elveþieni, situaþie pe care o pune în legãturã cu
articolele despre tradiþia religioasã a iertãrii datoriilor, publi-

cate de MAKE în ziarul BURSA.
Dupã douã zile, articolul a fost publicat ºi pe site-ul Popular
Resistence (https://www.popularresistance.org/angry-ro-
manians-call-for-debt-relief/).
Îl publicãm ºi noi, cu o menþiune: MAKE a precizat cã el
însuºi nu leagã tradiþia religioasã a iertãrii datoriilor de o si-
tuaþie concretã, de la un moment dat, ci de o mentalitate
profilacticã în economie. (BURSA)
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