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OCDE a îmbunãtãþit
estimãrile de creºtere
a zonei euro

Mãsurile de relaxare cantitativã ºi
preþul mai scãzut al þiþeiului vor ajuta
zona euro sã înregistreze o creºtere
economicã peste estimãri în 2015,
considerã Organizaþia pentru Coo-
perare Economicã ºi Dezvoltare
(OCDE), care a cerut ajustãri fiscale
ºi structurale pentru compensarea
riscurilor.

Organizaþia preconizeazã cã zona
euro va înregistra un avans econo-
mic de 1,4% anul acesta, faþã 1,1%,
cât era estimarea anterioarã, din
noiembrie.

În ciuda avântului din zona euro,
inflaþia rãmâne scãzutã ºi cererea in-
ternã a fost slabã de la începutul cri-
zei, potrivit OCDE, care subliniazã:
“În condiþiile în care Banca Centralã
Europeanã a adoptat mãsuri excep-
þionale de politicã monetarã ºi þinând
cont de progresele considerabile
înregistrate deja în procesul de con-
solidare fiscalã, apreciem cã politici-
le fiscale ar trebui sã ajute mai mult
la sprijinirea cererii”.

OCDE avertizeazã guvernele sã
nu se bazeze numai pe inflaþia scãzu-
tã ºi pe mãsurile de politicã monetarã
pentru consolidarea redresãrii ºi
stimularea pieþei muncii.

“Creºterea rãmâne prea slabã pen-
tru redresarea ºi activarea pieþei forþei
de muncã, în timp ce nivelul anormal
de scãzut al inflaþiei ºi ratele dobânzi-
lor ar putea afecta stabilitatea financia-
rã”, a atras atenþia OCDE. (V.R.)

DNA ACUZÃ:

Bani ºi acþiuni FP – mita pe
care o cerea deputatul PNL
Theodor Nicolescu

Deputatul PNL Theodor Ni-
colescu ar fi primit, de la
mai multe persoane, drept

mitã circa 1,4 milioane euro, dar ºi
acþiuni la Fondul Proprietatea, ca sã
soluþioneze favorabil ºi cu celeritate
anumite dosare ale Comisiei ANRP,
potrivit DNA.

Procurorii au extins ieri urmãri-
rea penalã pe numele deputatului
PNL Theodor Nicole-
scu, pentru infracþiu-
nea de luare de mitã,
dupã ce au ajuns la concluzia cã
acesta, în calitate de vicepreºedinte
al ANRP, a luat peste 6,2 milioane
de lei pentru a soluþiona favorabil
anumite dosare.

Deputatul mai este acuzat de trei
infracþiuni de abuz în serviciu, cu
consecinþe deosebit de grave, dacã
funcþionarul public a obþinut un fo-

los necuvenit pentru sine sau pentru
altul, pentru care el era deja urmãrit
penal.

Potrivit unui comunicat de presã
al DNA, în 2007, Theodor Nicolescu,
care la momentul respectiv deþinea
funcþia de vicepreºedinte al Autori-
tãþii Naþionale pentru Restituirea
Proprietãþilor (ANRP) ºi calitatea de
membru al Comisiei Centrale pentru

Stabilirea Despãgubi-
rilor, a cerut de la trei
persoane un procent

de 5% din totalul acþiunilor pe care
aceºtia urmau sã le primeascã în
urma conversiei titlurilor de despã-
gubire din dosarele aflate la Autori-
tatea Naþionalã pentru Restituirea
Proprietãþilor.

C.I.

(continuare în pagina 3)

PENTRU CLAUZE CONSIDERATE ABUZIVE

ANPC trimite zilnic bãnci în instanþã

Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Consumatorilor
(ANPC) trimite zilnic in-

stanþei de judecatã procese verbale
indicând clauze pe care le considerã
abuzive, din cadrul contractelor de
credit, potrivit lui Marius Dunca,
preºedintele ANPC.

Domnia sa a precizat, ieri, în ca-
drul unei conferinþe de presã: “Am
avut 240 de reclamaþii la ANPC, în
ultima perioadã (n.r. de când a cre-
scut cursul francului elveþian) de la
clienþi cu credite ipotecare ºi nevoi
personale cu ipotecã, dintre care am
analizat 177 ºi am descoperit clauze

abuzive. În fiecare zi vom avea câte
un proces verbal pe care îl vom îna-
inta instanþei, plus sancþiuni contra-
venþionale pentru fiecare bancã în
parte. (…) Avem deja trimise instan-
þelor 23 de procese verbale. Doar
pentru un singur operator avem pa-
tru astfel de procese, pe care le vom
înainta instanþei. (…) Dacã îºi do-
resc procese, o sã stãm doar în proce-
se. Dacã nu înþeleg situaþia clienþilor,
iarãºi o sã stãm doar în procese”.

Marius Dunca a subliniat cã
sancþiunile sunt de 50.000 de lei.

Printre abuzurile bãncilor consta-
tate în urma sesizãrilor fãcute la

ANPC se numãrã ajustarea în sus a
dobânzii; modificarea marjei fixe a
dobânzii; aplicarea comisionului de
penalizare pentru tot creditul, nu
doar pentru sumele neachitate; apli-
carea unui comision de risc (exclus
din contracte de OUG 50); aplicarea
comisionului administrativ, calculat
ca proporþie din suma întreagã; per-
ceperea unui comision de rambursa-
re anticipatã, neinformarea riscului
etc., a mai precizat domnul Dunca.

Dacã instanþa va decide cã aceste
clauze sunt abuzive, “toate clauzele de
acest gen, din toate contractele, de la
bãncile din toatã þara” vor fi eliminate,
iar banii plãtiþi în baza acestora vor fi
returnaþi clienþilor, a mai anunþat dom-
nia sa, adãugând cã bãncile ar trebui sã
se gândeascã ala faptul cã acest aspect
ar reprezenta o pierdere mai mare decât
sumele pe care spun cã le-ar pierde în
cazul unei conversii cu discount.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 12)
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GRAM AUR = 154,4451 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1744 RON EURO = 4,4459 RON DOLAR = 4,1848 RON

Liniºtea ºi ordinea nu au fost respec-

tate deloc, ieri, la Frankfurt, unde mii

de oameni au susþinut un protest

anti-austeritate, organizat de Alianþa

Blockupy, ca reacþie la indecenþa su-

mei de 1,3 miliarde de euro cheltuite

pentru ridicarea noului sediu al Bãncii

Centrale Europene (BCE), într-o clãdi-

re inauguratã cu ipocrizie de cãtre ofi-

cialii Bãncii, care au declarat cã þin ce-

remonia într-o atmosferã sobrã, din

cauza crizei economice europene. Ini-

þial, investiþia fusese estimatã la 800

de milioane de euro, dar criza nu i-a

împiedicat pe oficialii BCE sã o supli-

menteze cu încã 500 de milioane,

astfel cã “sobrietatea” ceremoniei de

ieri a fost sfâºiatã ide activiºtii

anti-austeritate, veniþi din toate colþu-

rile Europei, care au incendiat maºini

ale poliþiei ºi au aruncat cu pietre în

forþele de ordine.

Organizatorii protestului au acuzat

poliþiºtii cã au incitat la violenþã, pro-

vocându-i pe demonstranþi.

Poliþia a recurs la tunuri cu apã ºi a

împrejmuit BCE cu baricade.

“Protestul nostru este împotriva BCE,

ca membrã a Troicii, care, în pofida

faptului cã nu este aleasã în mod de-

mocratic, împiedicã activitatea guver-

nului grec. Ne dorim ca politica austeri-

taþii sã se încheie”, a declarat Ulrich

Wilken, unul dintre organizatori.

Acþiunile de ieri din inima Uniunii Eu-

ropene aratã nemulþumirea concetã-

þenilor noºtri europeni faþã de mãsuri-

le autoritãþilor pentru contracararea

efectelor crizei economice.

Anunþatul program de achiziþii de obli-

gaþiuni al BCE a fost, potrivit analiºti-

lor, una din cauzele pentru care Banca

Naþionalã a Elveþiei (BNS) a anunþat în

ianuarie cã renunþã la pragul

euro/franc.

Dacã nu ar fi acþionat aºa, spun ei,

atunci Banca Elveþiei ar fi trebuit sã

cumpere agresiv euro ca sã menþinã

minimul cursului de schimb EUR/CHF

de 1,20, cumpãrãri care ar fi produs

pierderi instituþiei.

ANCUÞA STANCIU
(continuare în pagina 2)

China a pus 1,5 miliarde de dolari într-un fond care cautã
investiþii ºi în România

Fondul CEE Equity Partners, în
care Banca de Export-Import a Chi-
nei a plasat 1,5 miliarde de dolari, ca-
utã urgent investiþii în Europa Centra-
lã ºi de Est, vizând ºi România.

Chinezii se întâlnesc sãptãmânal
cu fondul, stabilit în Varºovia, sã
analizeze oportunitãþile de investiþii,
potrivit Financial Times.

Deºi directorul de investiþii Rafal

Andrzejewski spune cã are control
total asupra cheltuirii banilor, el are
drept sarcinã sã gãseascã investiþii în
infrastructurã, telecom, energie, pro-
ducþie specializatã, pe termen de
ºapte – nouã ani.

Fondul trebuie sã gãseascã cel puþin
câte un proiect în fiecare dintre cele 16
þãri din regiune (Albania, Bosnia ºi
Herþegovina, Bulgaria, Croaþia, Cehia,
Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania,
Macedonia, Muntenegru, Polonia, Ro-
mania, Serbia, Slovacia, Slovenia).

Fondul, care din septembrie a fã-

cut patru investiþii – în Polonia ºi
Ungaria -, face parte din eforturile
chinezilor sã genereze randamente
în Europa Centralã ºi de Est.

China a investit deja peste 2 mi-
liarde de dolari în Serbia ºi 1,5 mi-
liarde de euro pentru modernizarea
cãii ferate dintre Belgrad ºi Budape-
sta. Noi autostrãzi în Muntenegru ºi
Macedonia sunt finanþare cu peste 1
miliard de euro din Beijing.

“Chinezii considerã cã aceasta
(n.r. fondul de investiþii) este o bunã
ocazie sã testeze apele”, spune dom-

nul Andrzejewski, potrivit publica-
þiei citate, care adugã cã majoritatea
investiþiilor lor pânã acum au fost fã-
cute în Africa, iar acum se extind în
America de Sud ºi Europa de Est.

Domnia sa a mai spus: “Asta izvo-
rãºte din faptul cã ei au companii gi-
gant care se concentrazã pe piaþa lo-
calã. La un moment dat, creºterea pe
piaþa localã va încetini”.

Fondul urmãreºte sã sã creeze bu-
nãvoinþã în rândul companiilor euro-
pene, care pot fi sceptice cu privire la
capitalul asiatic.

Reputaþia investitorilor chinezi în
Polonia a suferit o loviturã puternicã
în 2011, când Polonia a anulat un
contract controversat pentru o auto-
stradã cu constructorul China Over-
seas Engineering Group (COVEC),
dupã o disputã pe tema unor neplãþi.

În þara noastrã, investitorii chinezi
ar fi fost interesaþi de preluarea acti-
velor Enel România, de înfiinþarea
unui grup energetic la Rovinari, re-
actoarele 3 ºi 4 de la Cernavodã,
Oltchim. Deocamdatã, însã, nu s-a
concretizat nimic. (A.A.)

ZIUA IN CARE VIN PESTII

Pânã când vor mai purta Statele Unite “povara”
monedei de rezervã globale?

“Defectarea” aliaþilor occi-
dentali ai Statelor Unite ºi
îmbrãþisarea iniþiativei finan-
ciare a Chinei a creat unde se-
rioase de ºoc pe pieþele inter-
naþionale. Acestea vor ajunge
la suprafaþã mai târziu, dar
poate cã nu trebuie aºteptatã
lansarea efectivã a AIIB (Asian
Infrastructure Investment Bank)
pentru manifestarea fenomenului.

Dupã confirmarea partici-
pãrii de cãtre Germania, Fran-
þa ºi Italia, în urma surprizei
anunþate de Marea Britanie
sãptãmâna trecutã, oficialii
americani nu ºi-au mai expri-
mat nemulþumirea pe canale
diplomatice, ci au trecut la de-

claraþii publice.
În faþa unui comitet al Camerei Re-

prezentanþilor, Jacob Lew, Secretarul

Trezoreriei SUA, a criticat decizia
guvernelor europene ºi a pus sub
semnul întrebãrii “standardele anti-
corupþie” ale noii instituþii financiare,
dupã cum scrie Wall Street Journal.

Dar oare nu este suficientã pre-
zenþa Germaniei pentru asigurarea
acestor standarde, precum ºi a celor
referitoare la protecþia mediului ºi a
drepturilor muncitorilor?

(continuare în pagina 2)

IULIAN FOTA:

“Riscãm o catastrofã planetarã din cauza
gradului prea ridicat al îndatorãrii globale”

Mai toate þãrile trãiesc pe
datorie, subliniazã Iulian
Fota, fost consilier prezi-

denþial pe probleme de securitate,
apreciind cã cele mai puternice state
au un grad mai mare de datorie
decât noi: “Am vãzut mai multe
analize care avertizeazã asupra

acestor evoluþii negative, care sem-
naleazã cã în economia globalã s-a
ajuns la un grad mult prea mare de
îndatorare, care deja nu mai este
sustenabil ºi care ne poate îndrepta
spre o catastrofã financiarã”.

(Detalii în pagina 4)

Un manifestant þine o pancartã în timpul

marºului dinainte de inaugurarea Bãncii

Centrale Europene (BCE) din Frankfurt:

“Oameni contra bãnci, oameni contra

pieþe, umanitate înainte de profit”.

Cel puþin patru maºini de poliþie au fost

incendiate ºi doi ofiþeri au fost rãniþi, în

confruntãrile violente dintre autoritãþi

ºi protestatari.

DORU LIONÃCHESCU:

“Din punct de vedere militar, intrãm într-o
altã epocã”

Din punct de vedere militar,
intrãm într-o altã epocã,
este de pãrere Doru Lionã-

chescu, preºedintele Capital Par-
tners, care subliniazã cã “ceea ce era
tabu în ultimii 25 de ani nu se mai
menþine, acest lucru fãcând loc posi-

bilitãþii oricãrui tip de scenariu”.
Domnia sa se referã la Rusia,

care ar putea face un pas greºit în
contextul economic ºi geo-politic
mondial.

(Detalii în pagina 5)

AURELIAN DOCHIA:

“Asistãm la un joc strategic în care cine
coboarã primul privirea a pierdut”

Î
ntãrirea monedei americane
conduce economiile europene
pe o tendinþã pozitivã, este de
pãrere economistul Aurelian

Dochia, care spune cã aprecierea
dolarului potenþeazã competitivita-
tea la export a acestor economii,
precum ºi activitatea din domenii
precum turismul.

În acelaºi timp, creºterea dolarului
vine în detrimentul economiei ame-
ricane, multe companii din SUA

“începând sã simtã o presiune din
aceastã putere a dolarului”, ne-a
spus domnul Dochia, precizând:
“Este remarcabil modul în care, la
scurtã vreme dupã ce a fost introdu-
sã, moneda euro a devenit a doua
monedã internaþionalã dupã dolar,
trãgând dupã ea monede cu o impor-
tanþã mai redusã, cum ar fi francul el-
veþian. Pentru scurta sa istorie de 15
ani, importanþa euro este deosebitã”.

(Detalii în pagina 5)

CÃLIN
RECHEA

Proteste la Frankfurt, tensiune mondialã

Citiþi detalii în paginile 4 - 5.


