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Restricþiile pe ieºirile
de capital din Cipru,
eliminate

Toate restricþiile impuse pentru
transferurile de bani în afara Cipru-
lui sunt eliminate începând de astãzi,
dupã cum a anunþat preºedintele þã-
rii, Nicos Anastasiades, adãugând cã
renunþarea la acest regim impus în
urmã cu doi ani, în schimbul pache-
tului de asistenþã financiarã, aratã
“restabilirea deplinã a încrederii în
sectorul bancar cipriot ºi
îmbunãtãþirea semnificativã a
mediului de afaceri”.

Restricþiile impuse transferurilor
interne de capital au fost eliminate în
luna mai 2014, iar acelaºi lucru este
valabil de astãzi ºi pentru transferu-
rile internaþionale. În plus, în ianua-
rie anul acesta, Nicosia a renunþat la
toate restricþiile impuse tranzacþiilor
realizate de bãncile strãine.

Agenþia de evaluare financiarã
Standard & Poor’s a estimat, recent,
cã eliminarea restricþiilor ar putea
afecta stabilitatea nivelului depozi-
telor din sistemul bancar cipriot.

Surse: Trei grupuri,
în cursa pentru
Istituto Centrale delle
Banche Popolari

Trei grupuri interesate sã cumpere
furnizorul italian de servicii finan-
ciare Istituto Centrale delle Banche
Popolari (ICBPI) au fost admise în
runda urmãtoare de oferte, spun sur-
se apropiate situaþiei, citate de Reu-
ters.

V.R.

(continuare în pagina 3)

UN PACHET DE LEGI PRIVIND
ACHIZIÞIILE PUBLICE PÂNÃ ÎN IUNIE

Teodorovici: “Vom introduce
în licitaþii criteriul celei mai
avantajoase oferte din punct
de vedere economic”

Mediul de afaceri este scep-
tic cã autoritãþile române
vor putea impune utiliza-

rea criteriului celei mai bune oferte
din punct de vedere tehnico-econo-
mic, în detrimentul celui mai mic
preþ, în noile legi care vor guverna
licitaþiile publice.

Însã ministrul de resort Eugen Te-
odorovici a declarat pentru BURSA
CONSTRUCÞIILOR, înainte ca
domnia sa sã fie numit la conduce-
rea Ministerului Finanþelor, cã sigur
va fi introdus acest criteriu în viito-
rul pachet legislativ care va tran-
spune directivele europene adopta-
te anul trecut în domeniul achiziþii-
lor publice.

Domnul Teodorovici ne-a preci-
zat: „Cu siguranþã vom introduce
alegerea celei mai bune oferte din
punct de vedere tehnico-econo-
mic în atribuirea contractelor din
bani publici. Avem aceastã opþiu-
ne ºi în cadrul legislaþiei actuale.
Din pãcate, ANRMAP(n.r. Auto-
ritatea Naþionalã pentru Regle-
mentarea ºi Monitorizarea Achiziþii-
lor Publice) a încurajat, pânã acum,
foarte mult, utilizarea celui mai mic
preþ oferit în licitaþii, în detrimentul
calitãþii lucrãrilor ºi nu numai”.

Þara noastrã va avea noua legisla-
þie a achiziþiilor publice, care va pre-
lua directivele europene. Strategia
naþionalã de achiziþii publice va fi fi-
nalizatã pânã în luna iunie, termen
agreat de România cu Comisia Euro-
peanã, prin finalizarea ºi lansarea în
dezbatere publicã a patru proiecte de
legi în domeniu, a subliniat ministrul
Fondurilor Europene, menþionând
cã va fi organizatã o amplã dezbatere
publicã în acest sens. Autoritãþile
noastre intenþioneazã ca, de la 1 ia-
nuarie 2016, sã fie aplicate noile

legi. Termenul de transpunere a di-
rectivelor expirã în luna aprilie a
anului viitor.

Întrebat cum vor putea fi judecate
ofertele din perspectiva criteriului
tehnico-economic, fãrã ca fun-
cþionarilor sã le fie fricã sã îºi asume
responsabilitatea evaluãrilor, Eugen

Teodorovici ne-a
rãspuns: „Vor fi formule clare de cal-
cul ºi punctaje, care vor arãta modul
de atribuire a contractelor finanþate
din bani publici, inclusiv din fonduri
europene. Noi am aplicat ºi în trecut
aceastã metodã de evaluare a oferte-
lor. Din pãcate, beneficiarilor le-a
fost impusã, în mod eronat, utiliza-
rea criteriul preþului cel mai scãzut
de cãtre ANRMAP.

ALINA TOMA VEREHA
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“Campania anticorupþie
nu trebuie sã acopere

incompetenþa unor funcþionari”
Interviu cu domnul Mihai Bogza,

preºedintele Consiliului Investitorilor Strãini (CIS - FIC)

l “Corupþia nu numai cã a sustras resurse importante care ar fi permis
accelerarea dezvoltãrii þãrii noastre, dar a ºi condus la segmentarea
economiei” l “Unii membri FIC se plâng în ultima perioadã de o anumitã
paralizie birocraticã” l “România are nevoie ca, în perioada urmãtoare, sã
nu mai sacrifice investiþiile publice ca o soluþie de echilibrare bugetarã,
pentru cã în acest fel îºi sacrificã propriul viitor”

Reporter: Domnule preºedinte,
aº dori sã discutãm asupra impactu-
lui pe care douã evenimente care au
reþinut atenþia opiniei publice în ulti-
ma perioadã le-au avut asupra me-
diului de afaceri, respectiv escalada-
rea luptei împotriva corupþiei ºi fina-
lizarea noului Cod Fiscal.

Mai întâi, apreciaþi cã se înregi-
streazã un progres real în domeniul
combaterii corupþiei?

Mihai Bogza: Cel puþin în ce pri-
veºte numãrul de cazuri mediatizate
ºi nivelul funcþiilor trecute sau pre-
zente ale persoanelor implicate,
acest progres pare evident. Este o
evoluþie pe care o salutãm. Corupþia
a constituit un flagel pentru econo-
mia româneascã în perioada de dupã
1990 ºi este bine cã mãcar acum, în
ceasul al doisprezecelea, se fac paºi
importanþi pentru combaterea ei.

Reporter: De ce vorbiþi despre
ceasul al doisprezecelea?

Mihai Bogza: Corupþia nu numai

cã a sustras resurse importante care
ar fi permis accelerarea dezvoltãrii
þãrii noastre, dar a ºi condus la seg-
mentarea economiei. Pe de o parte,
avem o zonã privatã care se compor-
tã în conformitate cu regulile econo-
miei de piaþã, pe de altã parte, avem
o zonã conectatã la contractele pu-
blice preferenþiale, unde se practicã
preþuri mult mai ridicate, fãrã legãtu-
rã cu piaþã, iar rentele se împart între
actori din sfera economicului ºi a
factorilor politici. Costurile generate
de aceastã din urmã zonã pentru bu-
get s-au regãsit fie în impozite spori-
te asupra populaþiei ºi actorilor eco-
nomici oneºti, fie într-o cantitate ºi
calitate în scãdere a serviciilor publi-
ce – sãnãtate, învãþãmânt, infrastruc-
turã ºi aºa mai departe.

ANCUÞA STANCIU
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Articol preluat din Bucarest Hebdo.

International Investment Bank vrea sã emitã
obligaþiuni ca sã poatã susþine IMM-urile
l Vladimir Liventsev: “Rolul bãncilor multilaterale de dezvoltare este
foarte important în restaurarea încrederii în afaceri”

Reporter: Care au fost rezultatele
parteneriatului pe care l-aþi semnat,
în 2007, cu EximBank?

Vladimir Liventsev: Relansarea
activitãþii bãncii, care a condus la obþi-
nerea ratingului “investment grade” în
decembrie 2013, a început în 2012.
Eforturile anterioare au fost nesistema-
tice ºi neþintite. Parteneriatul cu Exim-
Bank a reprezentat unul dintre eforturi-

lesãne implicãmpepiaþadinRomânia.
Afost semnat în 2007, dar nu a funcþio-
nat niciodatã, în special din cauzacrizei
din 2008, care, din pãcate, a transmis
semnale negative pe piaþã.

În aprilie 2014, am semnat o nouã
înþelegere funcþionalã, un memoran-
dum-umbrelã, care include agenþiile
de credit pentru export în ºase þãri -
Rusia, Republica Cehã, Slovacia,

România, Bulgaria ºi Ungaria,
având scopul de a facilita finanþarea
operaþiunilor de import - export.

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 5)

AURELIAN DOCHIA:

“O panicã în Grecia ar putea avea efect de
contagiune ºi la noi”

Opotenþialãsituaþiedepanicã înGre-
cia ar putea avea efect de contagiune în
multe alte þãri, printre care ºi România,
este de pãrere analistul economic Aure-
lian Dochia, administrator în cadrul
BRD Groupe Societe Generale.

Afirmaþiile domniei sale vin în
contextul în care, vineri, un oficial
grec de rang înalt a afirmat, citat de
presa externã, cã Grecia pregãteºte
planuri drastice de naþionalizare a
sistemului bancar ºi de introducere

a unei monede paralele în cazul în
care eurozona nu va dezamorsa cri-
za din negocierile actuale prin
îndulcirea condiþiilor impuse Ate-
nei. (EMILIA OLESCU)

(continuare în pagina 3)

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

pe care le puteþi gãsi în al doilea
numãr din 2015 al revistei
BURSA CONSTRUCÞIILOR.

International Investment Bank (IIB)

este o bancã de dezvoltare multilatera-

lã, fondatã în 1970. Misiunea sa este

de a sprijini dezvoltarea economicã ºi

cooperarea dintre statele membre, în

prezent Bulgaria, Cuba, Republica

Cehã, Mongolia, România, Rusia, Slo-

vacia ºi Vietnam, Ungaria fiind în pro-

cesul de a deveni membru deplin al IIB .

Domnul Vladimir Liventsev, Vice-

preºedinte al IIB, a avut amabilitatea sã

ne acorde un interviu despre planurile

bãncii în þara noastrã.

Sãptãmâna trecutã,Agricover Credit

IFN a contractat un împrumut de 10

milioane de euro de la IIB, cu o perioa-

dã de rambursare de ºapte ani, pentru

finanþarea fermierilor.

Scenariile care
conteazã

R
etorica oficialã a Rusiei, în
raporturile cu România, a
trecut un prag de ostilitate
care, cel puþin pentru douã

generaþii de diplomaþi, dar ºi de sim-
pli cetãþeni, reprezintã o noutate ab-
solutã. Una, care nu are deloc aerul sã
prevesteascã ceva bun, dimpotrivã!

Chiar dacã îºi vãd
de treburile lor, oa-
menii se întreabã,
nu prea liniºtiþi, ce
ne aºteaptã dincolo
de vorbe ºi, mai
ales, dacã în pano-
plia viitorului pe
care credem cã-l
înþelegem, ba chiar

cã avem puteri asupra lui, existã ºi
posibilitatea unui conflict armat, a
unui rãzboi, dupã chipul ºi ascuþimea

cuvintelor aruncate spre noi, de la
Moscova. Care sunt, aºadar, scenarii-
le care conteazã?

Contextualizarea ºi decontextua-
lizarea mesajelor Rusiei, care ame-
ninþã România cu represalii militare,
aduce o primã luminã. Existã mai
multe elemente semnificative de

context care clarificã aceste mesaje.
Unul provine din dinamica retoricii
regimului putinian, cea care a însoþit
ºi însoþeºte vectorul principal al poli-
ticii sale internaþionale: “acþiunea de
recuperare”.

(continuare în pagina 4)

CORNEL
CODIÞÃ

Falimentele din industria petrolierã ameninþã
stabilitatea financiarã din SUA

B I S ( B a n k
for Inter-
n a t i o n a l

Settlements) a in-
clus o analizã a di-
namicii pieþei pe-
trolului ºi gazelor
naturale, pe fondul
datoriilor acumu-
late la nivelul sectorului de la
începutul crizei financiare, în ca-

drul raportului trimestrial din
martie 2015.

Valoarea totalã a acestora a
ajuns la circa 2,5 trilioane de dola-
ri, de douã ori ºi jumãtate peste ni-
velul din 2006. “Scãderea recentã
a preþului petrolului a determinat
un declin semnificativ al valorii
activelor care garanteazã datorii-
le”, iar “gradul ridicat de leverage
a amplificat, probabil, scãderea

preþului”, se aratã în analiza “Oil
and debt” din cadrul raportului
BIS.

Problema datoriilor din sectorul
energetic a devenit deosebit de acu-
tã mai ales în Statele Unite, unde fi-
nanþãrile s-au fãcut atât prin credite
bancare cât ºi emisiuni de obligaþiu-
ni.

(continuare în pagina 11)

CÃLIN
RECHEA

GRECIA CAUTÃ BANI CA SÃ-ªI ACHITE DATORIA CÃTRE FMI

Germania se oferã sã blocheze conturile
grecilor bogaþi
l Varoufakis se întâlneºte cu Lagarde, Tsipras cu Putin
l Surse: Atena, pregãtitã sã naþionalizeze bãncile

Grecia dã din coate sã gãseascã
fonduri ca sã-ºi plãteascã urmãto-
area ratã la creditorii internaþiona-
li, scadentã pe 9 aprilie.

Deºi autoritãþile de la Atena
dau asigurãri cã nu vor rata plata,
unele surse spun cã grecii nu vor
avea banii necesari, ceea ce ar

putea duce la mult aºteptatul exit
din zona Euro.

ALINA VASIESCU
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