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Fitch: “Revenirea
crizei în zona euro
- cel mai mare risc
pentru economia
globalã”

Revenirea crizei în zona euro re-
prezintã cel mai mare risc la adresa
economiei globale, avertizeazã
agenþia de evaluare financiarã Fitch
Ratings, în urma unui sondaj realizat
pe un eºantion de 350 de investitori,
la evenimente din Hong Kong ºi Sin-
gapore.

Fitch aratã, în acest sondaj pu-
blicat ieri, cã 41% dintre cei intervie-
vaþi în Hong Kong ºi 45% dintre cei

din Singapo-
re cred cã re-
venirea in-
stabilitãþii în
zona euro
este cel mai
p r o b a b i l
eveniment
care ar putea
afecta redre-
sarea econo-

miei mondiale. Rezultatele studiului
din 2014 arãtau cã cele mai mari te-
meri la adresa economiei globale
erau cauzate de prima majorare a
dobânzii cheie din ultimul deceniu,
aºteptatã din partea de cãtre Federal
Reserve (Fed – banca centralã a
SUA), ºi de vulnerabilitãþile pieþelor
emergente.

Amintim cã, potrivit Bãncii Cen-
trale Europene (BCE), economia zo-
nei euro ar urma sã înregistreze un
avans de 1,5% anul acesta, faþã de o
expansiune de 1% estimatã anterior.
În 2014, PIB-ul zonei euro a crescut
cu 0,9%, conform datelor prelimina-
re ale Eurostat.

V.R.

Viitorul Greciei continuã
sã fie indecis
l Atena încearcã sã-ºi convingã creditorii cã
adoptã reforme viabile, europenii spun cã mai
sunt multe de fãcut

Autoritãþile din Grecia au trimis,
la finele sãptãmânii trecute, cãtre
creditorii sãi internaþionali, mult
aºteptatul plan de reforme, cu promi-
siunea cã vor realiza un mic exce-
dent bugetar anul acesta, în speranþa
cã vor obþine tranºa de împrumut atât
de necesarã ca sã nu intre în incapa-
citate de platã.

Oficialii Uniunii
Europene ºi cei ai
FonduluiMonetar Internaþional (FMI)
au început sã analizeze propunerile
Atenei, dupã care îºi vor da sau nu avi-
zul pentru deblocarea fondurilor.

Noua listã înaintatã creditorilor
include mãsuri menite sã creascã ve-
niturile statului cu 3 miliarde de
euro, în 2015, dar nu conþine “mãsu-
ri recesioniste”, precum tãierea sala-
riilor sau pensiilor, conform oficiali-
lor eleni. Lista de propuneri aratã cã

veniturile vor fi majorate prin com-
baterea evaziunii fiscale, privatizãri
ºi taxe mai ridicate pentru alcool ºi
þigãri. În plus, unele surse citate de
presa strãinã afirmã cã Grecia a pre-
vãzut, în plan, cã va obþine cel puþin
500 de milioane de euro din privati-
zarea portului Piraeu. Sursele mai

spun cã Atena va
încerca sã privati-
zeze concesiuni

operaþionale de la 14 aeroporturi re-
gionale.

Planul Greciei prevede un exce-
dent bugetat primar de 1,5% din PIB,
anul acesta, sub þinta de 3% stabilitã
în acordul existent dintre Grecia ºi
UE/FMI. Creºterea economicã þintitã
în planul de reforme este de 1,4%.

A.V.

(continuare în pagina 13)

n PNL pregãteºte o moþiune pe mineritul
energetic

PAGINA 3

n Fondurile de investiþii au finanþat 5,7%
din datoria publicã

PAGINA 4

n Insolvenþa
cluburilor, drum cu
sens unic!?!

PAGINA 2

n BVB împinge
antreprenorii spre
listarea pe AeRO

PAGINA 5

GRAM AUR = 155,1184 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,2117 RON EURO = 4,4061 RON DOLAR = 4,0607 RON

Arhiepiscopia
l-a scos din pepeni

pe Papalekas
l “Rãzboiul lipsit de scrupule, violent ºi agresiv purtat de arhiepiscopul
Ioan Robu aºazã biserica romano-catolicã ºi ARCB, ca instituþie de cult,
într-o luminã negativã”, a spus omul de afaceri

O
mul de afaceri Ioannis
Papalekas a anunþat,
ieri, cã îi va cere daune
ºi îi va face plângere

penalã arhiepiscopului Ioan Robu,
care, vineri, l-a acuzat de constitui-
rea unui grup infracþional alãturi de

Dragoº Bîlteanu ºi primarul capita-
lei Sorin Oprescu, pe motiv cã s-ar
opune demolãrii clãdirii Cathedral
Plaza, aºa cum a dispus instanþa, în
2012.

Acuzaþiile aduse de Arhiepiscopia
Romano-Catolice Române (ARCB)

l-au scos pe Papalekas din tiparul cu
care a obiºnuit - discreþie maximã ºi
comunicate, la rece, numai despre
activitatea companiilor sale.

A.A.

(continuare în pagina 3)

COMISIA EUROPEANÃ A DECIS CÃ
FAMILIA MICULA A PRIMIT AJUTOR DE
STAT ILEGAL

Piperea: „Statul, în
continuare dator fraþilor
Micula”
l Avocatul ridicã problema dobânzilor ºi
penalitãþilor cumulate l Comisia cere returnarea
banilor, dar fraþii Micula vor sã conteste decizia

Statul, prin Ministerul de Finanþe,
este în continuare dator fraþilor
Ioan ºi Viorel Micula, în ciuda

faptului cã investigaþia Comisiei Euro-
pene (CE) aratã cã trebuie sã returne-
ze un ajutor de stat ilegal, ne-a decla-
rat, ieri, avocatul Gheorghe Piperea,
care îl reprezintã pe Ioan Micula.

CE a ajuns la concluzia cã suma
plãtitã de þara noastrã cãtre doi
i n v e s t i t o r i
suedezi drept
despãgubiri ca
urmare a anulã-
rii unei scheme
de ajutor pen-
tru investiþii
încalcã norme-
le UE privind
ajutoarele de
stat ºi precizea-
zã cã beneficia-
rii trebuie sã ramburseze toate sume-
le deja primite, care sunt echivalente
cu cele acordate în cadrul schemei de
ajutoare care a fost anulatã.

Domnul Piperea ne-a explicat: „În
urma deciziei ICSID din 2013, statul
este obligat sã plãteascã fraþilor Mi-
cula circa 180 milioane de euro. În

ianuarie 2014, Ministerul Finanþelor
a decis sã compenseze o parte din
aceastã sumã cu datoriile pe care
companiile celor doi oameni de afa-
ceri le aveau cãtre bugetul de stat.
Fraþii Micula au contestat decizia la
vremea respectivã, iar aceastã com-
pensare este consideratã, acum, de
cãtre CE ca fiind ajutor de stat ilegal,
care trebuie returnat. Cum statul nu a

achidat datoria
stabili tã de
ICSID nici
pânã în ziua de
astãzi, atunci
au curs dobânzi
ºi penalitãþi
care au ajuns
aproape de ni-
velul sumei de
180 milioane
de euro, care

este datoria de bazã”.
Avocatul susþine cã decizia CE nu

anuleazã hotãrârea ICSID ºi cã aceste
dobânzi ºi penalitãþi trebuie achitate
de Ministerul Finanþelor.

ALINA TOMA VEREHA
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DRAGOª NEACªU, ERSTE ASSET MANAGEMENT:

“Existã apetit pentru înlocuirea
capitalului grecesc în sistemul bancar”
l “Riscul ieºirii Greciei din zona Euro este cel mai ridicat, dupã 2008”
l “Capitalul grecesc poate fi înlocuit, ordonat, cu alt capital - românesc
sau din alte state”

Riscul ieºirii Greciei din zona
Euro este, în acest moment,
cel mai ridicat, dupã 2008,

potrivit analizelor economice ºi po-
litice, ne-a spus Dragoº Neacºu, di-
rectorul general al Erste Asset Ma-
nagement.

“Problema care se pune este în ce
mãsurã grecii, nu doar guvernul Tsi-
pras, îºi doresc sã facã pasul înafara
zonei Euro”, a comentat domnia sa,
adãugând: “Acesta este mai degrabã
scenariul, ºi nu cel din urmã cu 3-4
ani, când se discuta, în premierã,
despre posibilitatea ca un stat sã fie
scos în afara zonei euro de cãtre cei-
lalþi membri”.

Potrivit BNR, la finalul anului tre-
cut, cota capitalului grecesc în siste-
mul bancar era de 17,6%, în timp ce

nivelul acþionariatului elen în totalul
capitalului bancar strãin se ridica la
21,8%.

Dragoº Neacºu apreciazã cã
ieºirea grecilor din sistemul nostru

bancar se poate face ordonat.
“Orice activ are un preþ“, aprecia-

zã ºeful Erste Asset Management,
adãugând: “Ieºirea unor jucãtori se
poate face ordonat, existã apetit al
unor alþi jucãtori de a intra.

Capitalul grecesc poate fi înlocuit
cu alt capital românesc sau din alte
state”.

Pentru a evita, pe cât posibil, riscu-
rile geopolitice, Dragoº Neacºu con-
siderã cã este necesar sã existe un
echilibru între investitorii instituþio-
nali locali ºi nerezidenþi.

ADINA ARDELEANU

Bula creditului pentru studii din
SUA este aproape de implozie

Ultimul raport al Fe-
deral Reserve, pri-
vind conturile finan-

ciare din Statele Unite, aratã
cã averea netã a americanilor
a atins un nivel record de
82,9 trilioane de dolari în T4
2014, în creºtere de la 81,4
trilioane în trimestrul precedent.

Acelaºi raport include, însã, infor-
maþii deosebit de îngrijorãtoare refe-
ritoare la evoluþia creditului pentru
studii. Soldul total al acestuia a ajuns
la 1,322 trilioane de dolari în T4
2014, de la 637 miliarde de dolari la
sfârºitul anului 2007, când s-a de-
clanºat criza financiarã globalã.

Conform explicaþiilor din ra-
portul Federal Reserve, creditul
total pentru studii include credi-
tul acordat de guvernul federal,
credite acordate de organizaþii
nonprofit, instituþii bancare ºi
alte companii financiare.

Primele credite pentru studii
acordate de guvernul federal apar în
statisticile Fed-ului din 1993. La
sfârºitul anului 2007, soldul acestei
componente a creditului pentru stu-
dii a fost de 115,657 miliarde de do-
lari. De atunci, traiectoria sa a fost
exponenþialã, ajungând pânã la
841,9 miliarde la sfârºitul anului tre-
cut (vezi graficul).

Creditul acordat de organizaþiile ºi
instituþiile private a crescut accelerat
între 2006 ºi 2009, anul celei mai
mari recesiuni a economiei america-
ne din perioada postbelicã, când a
ajuns la un maxim de 630,4 miliarde
de dolari. De atunci s-a înregistrat un
declin de peste 23%, soldul creditu-
lui privat pentru studii ajungând la
480,4 miliarde de dolari în T4 2014.

Aceastã creºtere explozivã a credi-
tãrii pentru studii a avut efecte benefi-
ce pentru sistemul instituþiilor de învã-
þãmânt superior din SUA. În ultimii 30
de ani, creºterea taxelor de ºcolarizare
a depãºit cu mult creºterea indicelui
general al preþurilor de consum, dupã

cum aratã datele oficiale de la Bureau
of Labor Statistics (vezi graficul 2).

Costul studiilor universitare a
crescut de aproape 7 ori în acest in-
terval, în timp ce preþurile de consum
au crescut doar de douã ori ºi jumãta-
te. Într-un articol din revista The

Economist, se estimeazã cã valoarea
medie a poverii creditului pentru fie-
care absolvent al universitãþilor
americane a ajuns în prezent la circa
40.000 de dolari.

(continuare în pagina 14)
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Potrivit BCE,

economia

zonei euro ar

urma sã

înregistreze un

avans de 1,5%

anul acesta.

Citiþi, în pagina 4, articolul

"Fondurile de investiþii au finanþat

5,7% din datoria publicã".

DAN SCHWARTZ, RSM SCOTT:

“Codul de Procedurã Fiscalã - imposibil de
aplicat în forma actualã”
l Bãncile, notarii, agenþii imobiliari, cazinourile, obligaþi sã raporteze, zilnic, cãtre ANAF
operaþiunile de peste 5.000 euro l Ristea, Nexia: “În primul rând, ne trebuie un sistem informatic
«beton», iar noi ne cârpim” l Constantinescu, AOCR: “Codul Fiscal blocheazã întreaga activitate
din domeniul jocurilor de noroc” l Cleciu, ARAI: “Oamenii nu vin cu bani la noi, ei semneazã la
notar ºi plãtesc la bancã”

Proiectul Codului de Procedu-
rã Fiscalã va fi extrem de difi-
cil sau chiar imposibil de re-

spectat dacã va fi aprobat în forma
ac tua l ã , e s t e de pã re r e Dan
Schwartz, managing partner RSM

Scott.
Domnia sa subliniazã cã, acest

proiect, asemenea celui de Cod Fi-
scal, conþine o serie de prevederi
greu de aplicat.

Domnul Schwartz face referire,

printre altele, la faptul cã noile regle-
mentãri din domeniul fiscalitãþii
obligã operatorii bancari, cazinouri-
le, notarii, agenþii imobiliari, consul-
tanþii, dar nu numai, sã raporteze zil-
nic, Agenþiei Naþionale de Admini-

strare Fiscalã (ANAF), operaþiunile
sau tranzacþiile de minim 5.000 de
euro.

EMILIA OLESCU
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