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Bundesbank:
“Economia
Germaniei
va continua
sã creascã”

Economia germanã va înregistra
o creºtere solidã în primul se-
mestru din 2015, datoritã exportu-
rilor ºi a majorãrii cheltuielilor de
consum, conform unui raport pu-
blicat ieri de banca centralã a þãrii
(Bundesbank).

“În urma surprinzãtorului avans
înregistrat la sfârºitul lui 2014,
PIB-ul Germaniei ar trebui sã conti-
nue ritmul solid de creºtere în primul
trimestru din 2015”, scrie raportul
Bundesbank, adãugând: “ªi în ur-
mãtoarele trei luni ne aºteptãm sã
continue aceastã tendinþã. Principa-
lele motoare de creºtere a economiei
vor fi cererea de pe plan extern, con-
sumul privat ºi, într-o mãsurã mai
micã, sectorul construcþiilor”.

Totuºi, Bundesbank atrage atenþia
asupra redresãrii investiþiilor com-
paniilor.

Conform bãncii centrale germane,
cheltuielile de consum au beneficiat
deja de pe urma evoluþiilor pozitive
de pe piaþa forþei de muncã ºi a majo-
rãrii salariilor, care vor fi în conti-
nuare susþinute de preþul mai scãzut
al þiþeiului. Totodatã, gospodãriile
economisesc mai mult, potrivit Bun-
desbank.

În 2014, PIB-ul Germaniei a
crescut cu 1,6%, depãºind estimãrile
Oficiului Federal de Statisticã, care
arãtau un avans de 1,5%.

V.R.

GUVERNATORUL BÃNCII CENTRALE A
POLONIEI, MAREK BELKA:

Profiturile bãncilor sunt suficiente
pentru o soluþie rezonabilã în
problema creditelor în franci
l Dacã bãncile nu îi ajutã pe debitori, Marek
Belka avertizeazã cã va cere Autoritãþii de
supraveghere a pieþelor financiare sã înãspreascã
reglementãrile pentru creditele ipotecare
l Guvernatorul Bãncii centrale a Poloniei:
“Bãncile trebuie sã dovedeascã faptul cã sunt
instituþii care meritã încrederea publicului”

Guvernatorul Bãncii centrale
a Poloniei, Marek Belka, a
sfãtuit, ieri, bãncile comer-

ciale sã nu se bazeze pe ipoteza cã
vor beneficia de fonduri publice ca
sã-i ajute pe cei care au probleme la
rambursarea creditelor în franci el-
veþieni, transmite Reuters, citat de
Agerpres.

Aproximativ 550.000 de polonezi
au credite ipotecare în franci con-
tractate înainte de criza financiarã

când zlotul polonez era relativ puter-
nic în raport cu francul. În prezent, o
parte dintre aceºtia au probleme la
rambursare în urma deciziei Bãncii
Naþionale a Elveþiei din 15 ianuarie
de a elimina pragul minim al cursu-
lui de schimb euro-franc, care a con-
dus la deprecierea cu 22% a zlotului
polonez în raport cu francul.

A.G.
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Noua geopoliticã
economicã ºi militarã

L
a începutul anilor ’90,
odatã cu cãderea comu-
nismului, euforia generalã
avea temeiuri: rãspândirea

democraþiei în largi zone geografice,
la ordinea zilei figurau pluralismul,
individualismul, prosperitatea larg
accesibilã, tirania pãrea sã se cufun-

de în istorie… Asia
“duduia” economic,
EU era “pe val”,
conflictul în Orientul
Mijlociu pãrea cã se
atenueazã, prolifera-
rea armelor de di-
strugere în masã nu
era acutã. Lumea pã-

rea cã dintr-un tunel sumbru, a intrat
pe fãgaºul unui progres rapid.

Astãzi nu ai cum sã caracterizezi
lumea în acelaºi fel: tensiunea în
zone vitale pe glob se apropie de in-
candescenþã, democraþia pare cã se
ofileºte, inegalitatea economicã se
adânceºte, autocraþia prinde rãdãcini,
terorismul ºi extremismul au devenit
cotidiene, proiectul european
scârþâie, pare degradat în mare mã-
surã, multe economii statale o duc de
pe azi pe mâine.

Politica în aplicarea ei practicã se
depãrteazã, poate irecuperabil, de la
scopurile nobile pe care ºi le-a asu-
mat. Idealismul dispare, rãmâne o
retoricã gãunoasã. Iluziile se spulbe-
rã. Reformele sunt lãsate la o parte,
în favoarea unei lupte fãþise pentru
putere, în interiorul statului ºi între
state. Politica a devenit dintr-un joc
“win-win” unul de sumã nulã – dacã

cineva câºtigã, unii/unul pierd(e).
Volatilitatea sporitã enorm ero-

deazã din securitatea doritã. Inevita-
bil, ordinea internaþionalã existentã
– economicã, financiarã, militarã, se
clatinã periculos. Ea nu mai este re-
cunoscutã de mulþi actori, care cer
direct un rol mai mare, pornind de la
creºterea lor economicã, financiarã
sau militarã. Acelaºi globalism pe
care l-am lãudat ºi explicitat la saþie-
tate ne aratã ºi o altã faþetã – propa-
garea spaþialã, extrem de rapidã a
nocivului. Dacã criza financiarã sau
economicã se declanºeazã într-un
stat, alte economii se contamineazã
rapid – resursele/medicamentele
sunt însã în cantitãþi limitate ºi atunci
se recurge la sacrificii. De aceea,
austeritatea ca politicã economicã a
cãpãtat drept de cetate aºa de rapid în
aºa de multe state, în contra criticilor.

Ordinea globalã contestatã este
cea în care SUA au, de atâtea dece-
nii, preeminenþa. Deocamdatã, ni-

meni altcineva nu cere pentru sine
rolul conducãtor; însã se cere un par-
teneriat bazat pe egalitate. Rusia – în
domeniul militar; China – în dome-
niul economic (deocamdatã, doar
atât). ªi multe alte state cer partene-
riate bazate pe egalitate la nivel re-
gional, atunci când nu sperã sau îºi
arogã rol de lideri regionali. Rusia a
declarat fãrã echivoc: inadecvarea
actualei arhitecturi globale ºi regio-
nale, orientate spre NATO, creeazã o
ameninþare permanentã la adresa se-
curitãþii internaþionale (strategia Ru-
siei de securitate naþionalã-2009).

Interesele naþionale ale noilor jucã-
tori semanifestãpractic în toatedome-
niile care dau textura relaþiilor interna-
þionale – militar, economic, financiar.
De exemplu, în domeniul comerþului
între state, comerþul SUD-SUD
depãºeºte comerþul NORD-SUD cu
peste 2 trilioane dolari.

(continuare în paginile 13-14)

CORUPÞII LA ÎNCHISOARE, CORUPÞIA ÎN LIBERTATE

Cum finanþeazã statul evaziunea
fiscalã de la Mediafax Group

Telekom România, unde statul
român deþine circa 46% din
acþiuni, a cumpãrat publici-

tate în suporturile media ale Media-
fax Group, o companie acuzatã de
spãlare de bani ºi al cãrei patron este
în arest pentru infracþiuni de instiga-
re la evaziune fiscalã, spãlare de
bani ºi instigare la delapidare.

Statul român are de recuperat de la
Mediafax Group, potrivit tabelului
creditorilor, peste12milioanedeeuro.

Practic, statul român finanþa indirect
evaziunea fiscalã ºi spãlarea de bani,
infracþiuni de care sunt acuzaþi foºtii
manageri, dar ºi compania însãºi.

În legãturã cu promovarea Telekom
România în Mediafax Group, oficialii
DTne-au declarat: “Fiecare subsidiarã
este împuternicitã sã îºi aloce bugetul
local în parteneriate de afaceri dupã
cum considerã adecvat ºi în concor-
danþã cu nevoile sale ºi KPI (n.r. indi-
catori de performanþã), desigur în linie

cupoliticadecomplianceagrupului”.
Reprezentanþii grupului de compa-

nii Telekom România ne-au transmis:
“Selectarea canalelor pentru promo-
varea serviciilor ºi produselor noastre
este în linie cu obiectivele de business
ºi cu strategia companiei ºi urmeazã o
serie de proceduri interne ºi reguli de
conformitate, careau roluldeaasigura
celmaibunROI (returnon investment)
ºi un proces transparent. (A.S.)

(continuare în pagina 11)

Conducerea BNR, mai
imunã decât parlamentarii
l Nicoleta Grigorescu: “Consiliul de Administraþie al BNR poate face
orice, dar nu rãspunde nici mãcar civil” l Cheltuielile de judecatã ale unei
persoane din board sunt suportate de cãtre bancã

Imunitatea membrilor boardului
din Banca Naþionalã a României
(BNR) este mai mare decât cea a

parlamentarilor, atrage atenþia avo-
catul Gheorghe Piperea.

Astfel, conducerea BNR nu
rãspunde în faþa legii nici în cazul
sãvârºirii unor fapte de naturã civilã,
nici când este vorba despre infracþiuni

penale. Parlamentarii au imunitate
doar în dosarele penale.

Avocatul Piperea face trimitere la
Art. 25 alin (3), din Legea Statutului
BNR (312/2004), care prevede:
“Membrii Consiliului de administraþie
al Bãncii Naþionale a României ºi per-
sonalul acesteia, însãrcinat sã exercite
atribuþii de supraveghere prudenþialã,

nu rãspund civil sau penal, dupã caz,
dacã instanþele judecãtoreºti constatã
îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii
de cãtre aceste persoane, cu bunã-cre-
dinþã ºi fãrã neglijenþã, a oricãrui act
sau fapt în legãturã cu exercitarea, în
condiþiile legii, a atribuþiilor de supra-
veghere prudenþialã”.

Avocatul Nicoleta Grigorescu
este de pãrere cã prevederile artico-
lului de mai sus “nu sunt imunitãþi, ci

privilegii”.
Domnia sa a comentat: “Mi se pare

cã acestea sunt niºte privilegii pe care
BNR ºi le-a asigurat, iar statul le-a
confirmat. Cu alte cuvinte, ei (n.r.
membrii CA al BNR) pot face orice,
dar nu rãspund nici mãcar civil”.

Un alt beneficiu de care oficialii
BNR se bucurã, spre comparaþie cu
parlamentarii, este acela potrivit cã-
ruia cheltuielile de judecatã ale unei

persoane din board sunt suportate de
cãtre bancã.

Acest aspect este prevãzut la Alin.
(4) al aceleiaºi legi: “Cheltuielile de
judecatã ocazionate de procedurile
judiciare iniþiate împotriva persoa-
nelor prevãzute la alin. (3) se suportã
de Banca Naþionalã a României”.

A.R.

(continuare în pagina 15)

Administratorii ºi directorii
Transelectrica, recompensaþi
cu acþiuni virtuale
Acþionarii Transelectrica au

aprobat, ieri, sistemul de re-
munerare a Consiliului de

Supraveghere ºi a Directoratului
avansat de Ministerul Economiei,
care controleazã pachetul majoritar
al companiei, ne-au spus surse apro-
piate situaþiei.

Potrivit datelor publicate pe site-ul
Transelectrica, Ministerul Economiei
a propus bonusuri mult mai mici pen-
tru conducerea companiei decât cele
prezentate de comitetul de remunera-
re din cadrul transportatorului naþio-
nal de energie.

Astfel, în urma deciziei de ieri,
membrii Consiliului de Supraveghe-
re ºi cei ai Directoratului vor primi,
pe lângã indemnizaþia fixã, un bonus
de performanþã în funcþie de rentabi-
litatea acþiunilor (pachet de acþiuni
virtuale OAVT) ºi o componentã
anualã variabilã a remuneraþiei, pen-

tru îndeplinirea cumulativã a indica-
torilor de performanþã “timpul me-
diu de întrerupere”, “EBITDA” ºi
“total investiþii”, asumaþi în planul
de management pentru fiecare an de
mandat. Aceastã componentã varia-
bilã nu poate sã depãºeascã 12 in-
demnizaþii fixe ºi este acordatã dacã
cei trei indicatori de performanþã

sunt îndepliniþi simultan.
Surse din companie ne-au spus,

recent, cã membrii Consiliului de
Supraveghere ºi cei ai Directoratului
nu ar putea încasa aceastã compo-
nentã variabilã, întrucât nu este înde-
plinitã condiþia privind investiþiile
din 2014. Astfel, conform surselor
noastre, conducerea Transelectrica
are ºanse sã primeascã, pe lângã in-
demnizaþia fixã, doar OAVT-urile.

Ministerul Economiei a propus,
iar AGA a aprobat ieri acordarea a
156.000 OAVT pentru preºedintele
Directoratului ºi a 104.000 OAVT
pentru ceilalþi membri ai Directora-
tului. Preºedintele Consiliului de Su-
praveghere va primi 75.000 de
OAVT, iar ceilalþi membri ai Consi-
liului - câte 60.000 de OAVT pe an.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 3)

MARIAN
DINU

PREMIERUL ANUNÞÃ LA NEW YORK
LISTAREA ACÞIUNILOR ROMTELECOM

Intenþiile lui Ponta, secrete
pentru Deutsche Telekom
l Deºi Palatul Telefoanelor a fost renovat în
2005, Nikolai Beckers spune cã starea clãdirii nu
este una tocmai bunã

Premierul Victor Ponta a
menþionat, în cadrul unei
întâlniri recente cu marii in-

vestitori de la New York, listarea
pachetului de acþiuni (45,99%) pe
care statul român îl mai deþine la
Romtelecom (actualã Telekom
România), într-un termen de 12-18
luni, alãturi de alte posibile listãri,
precum Hidroelectrica, Salrom,
Aeroportul Bucureºti ºi portul
Constanþa.

Ministerul pentru Societatea

Informaþionalã (MSI) a selectat anul
trecut consorþiul Swiss Capital-BT
Securities-UBS pentru furnizarea de
servicii de consultanþã la vânzarea
participaþiei deþinute de stat la Rom-
telecom, care trebuia sã stabileascã
care va fi varianta favorabilã din
punct de vedere financiar – negocie-
rea directã sau listarea acþiunilor la
Bursã.

ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 11)

UITE GREVA, NU E GREVA

Sindicatele
ºi Telekom
România, în
realitãþi paralele
l Sindicatele susþin cã
angajaþii companiei sunt în
grevã japonezã pe termen
nedeterminat l Telekom
România: “Nu a fost nicio
grevã, nu existã nemulþumiri
din partea angajaþilor”

O parte dintre angajaþii Telekom

România va continua greva japo-

nezã pe termen nedeterminat pânã

când compania va renunþa la scã-

derea abuzivã a nivelului salarial,

dupã cum ne-a declarat, ieri, Aleo-

dor Nichifor, liderul Sindicatului Li-

ber Independent Telecomunicaþii

“Bogdan Vodã” Suceava. (P.B.)

(continuare în pagina 11)


