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Demisioneazã
directorul
“Bank of
Cyprus”

John Hourican, directorul general
al “Bank of Cyprus” Pcl, cea mai
mare bancã cipriotã, a demisionat
ieri din funcþie, din motive persona-
le, urmând sã se mute în þara sa de
origine, Irlanda. Hourican va rãmâne,
însã, în fruntea bãncii încã patru luni,
cât este perioada de preaviz.

Conducerea “Bank of Cyprus” a
informat, ieri: “Decizia lui Houri-
can de a pãrãsi banca este una per-
sonalã. Domnia sa intenþioneazã sã
se întoarcã în Irlanda, ca sã petrea-
cã mai mult timp cu familia. John
Hourican ne-a spus cã nu demisio-
neazã ca sã-ºi asume un alt rol, la
altã bancã”.

Demisia lui Hourican vine la
douã luni dupã ce o maºinã specia-
lã de transport al banilor a fost in-
cendiatã în faþa locuinþei sale din
Nicosia.

John Hourican, care a plecat în
noiembrie 2013 de la “Royal Bank
of Scotland Group” Plc din Marea
Britanie ca sã conducã “Bank of
Cyprus”, a fost artizanul redresãrii
acestei instituþii de credit.

În 2014, “Bank of Cyprus” ºi-a
majorat capitalul cu un miliard de
euro, atrãgând investiþii din partea
BERD ºi a miliardarului american
Wilbur Ross. Cu un an mai devreme,
deponenþilor bãncii li s-au tãiat
47,5% din conturile de peste
100.000 de euro, în baza acordului
de finanþare semnat de Nicosia cu
autoritãþile europene.

V.R.

Grecia a fãcut primul pas cãtre
desfiinþarea bãncilor comerciale
l Guvernul grec obligã administraþiile locale sã-ºi transfere depozitele la
banca centralã l Blãnculescu: “Mãsura grecilor - o formulã de deturnare
instituþionalã de fonduri” lMircea Coºea: “Situaþia din Grecia - un
precedent ºi o lecþie pentru România”

Mãsura guvernului grec
prin care obligã admi-
nistraþiile locale sã-ºi

transfere depozitele de la bãncile
comerciale cãtre banca centralã
semnaleazã neîncrederea autoritãþi-
lor bancare greceºti în soliditatea
bãncilor pe care le supravegheazã,
deºi ele se aflã sub controlul statului.

Este o mãsurã prin care se doreºte
asigurarea finanþelor sistemului ad-
ministrativ, fãrã ca, deocamdatã, sã
fie luate în seamã ºi depozitele popu-
laþiei.

Mãsura sugereazã limitarea servi-

ciilor pe care le pot presta bãncile co-
merciale, iar, la un al doilea pas, se
poate ajunge pânã la desfiinþarea lor.

Desigur, o astfel de involuþie poa-
te sã conducã la ideea cã Grecia se
apropie de un regim comunist, fãrã
bãnci comerciale ºi doar cu bancã
centralã.

Aceastã idee este, însã, greºitã,
pentru cã simpla desfiinþare a bãnci-
lor comerciale nu conduce la comu-
nism. Istoria consemneazã cazuri de
regim capitalist fãrã bãnci comercia-
le ºi doar cu bancã centralã (modelul
Pennsylvania).

Prin urmare, chiar ºi în aceastã
eventualitate, opþiunile Greciei pen-

tru un regim sau altul rãmân deschi-
se.

Decizia adoptatã luni de guvernul
grec reprezintã o mãsurã regretabilã,
o expresie a disperãrii financiare a
Greciei - care se aflã la rãscruce de
drumuri - ºi nu face altceva decât sã
adânceascã situaþia de crizã fãrã pre-
cedent cu care se confruntã aceastã
þarã, este de pãrere analistul econo-
mic Ionel Blãnculescu.

Domnia sa opineazã cã aceastã
decizie nici mãcar “nu poate fi co-
mentatã”, fiind “o formulã de detur-
nare instituþionalã de fonduri, cu
consecinþe foarte grave asupra me-
diului economic ºi financiar din Gre-

cia”, adãugând: “Încrederea în siste-
mul financiar elen va fi (a câta oarã?)
zdruncinatã, iar efectul devine cu-
mulativ, afectând fluxurile financia-
re aferente Greciei, indiferent cã
acestea sunt private sau de stat”.

Potrivit domnului Blãnculescu,
aceastã mãsurã va rãmâne izolatã la
nivelul Greciei, sub forma unei
“malformaþii de gândire economicã
ºi financiarã” ºi de “cum nu trebuie
procedat”, neavând efecte asupra
mediului economic ºi financiar din
þara noastrã.

EMILIA OLESCU
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Cristian Sima, urmãrit penal
pentru un prejudiciu de 2,5
milioane de euro
l Avocatul Dan Stoicescu: “Chiar dacã unii
clienþi au avut contracte discreþionare, au primit
extrase de cont care nu corespundeau realitãþii”

B r o k e r u l
C r i s t i a n
Sima este ur-

mãrit penal pentru
sãvârºirea a nouã in-
fracþiuni de înºelãciu-
ne ºi nouã infracþiuni
de spãlare a banilor,
într-un dosar în care
foºtii sãi clienþi au re-
clamat un prejudiciu
de 2,5 milioane de
euro, reiese dintr-un comunicat prin
care Parchetul de pe lângã Curtea de
Apel Bucureºti a anunþat audierea
brokerului, în Elveþia, sãptãmâna
trecutã.

“În cauzã s-a mai dispus începerea
urmãririi penale faþã de cinci persoa-
ne fizice ºi douã societãþi comercia-
le, pentru sãvârºirea infracþiunilor de
înºelãciune, complicitate la înºelã-
ciune ºi spãlarea banilor”, potrivit
comunicatului citat.

Se pare cã cele douã societãþi sunt
WBS România ºi WBS Holding,
prin care a operat Cristian Sima, iar
celalalte cinci persoane inculpate ar
fi foºti angajaþi ai acestor companii.

Cristian Sima, fost preºedinte al
Sibex, a dispãrut din þarã, în toam-
na anului 2012, la data respectivã,

mai mulþ i c l ienþ i
acuzându-l cã le-a
pierdut banii, depã-
ºindu-ºi mandatul
acordat prin contrac-
te.

ªase clienþi ai fostu-
lui broker i-au fãcut
plângere penalã, iar pe
parcurs, acestora li
s-au alãturat ºi alþii.

“Salutãm decizia
Parchetului de a începe urmãrirea
penalã faþã de Cristian Sima, într-un
caz destul de greu de instrumentat”,
ne-a spus avocatul Dan Stoicescu,
care îi reprezintã pe o parte dintre pã-
gubiþi.

Domnia sa ne-a mai spus: “Înþele-
gem durata mare de derulare a an-
chetei, pe fondul complexitãþii sale.
Au fost noþiuni cu care procurorii
s-au întâlnit pentru prima datã, do-
meniul nu este foarte familiar procu-
rorului de caz, dar iatã cã lucrurile
s-au aºezat pe fãgaºul normal. Clien-
þii mei aºteptau acest moment. Noi
am asistat ºi am sprijinit organele de
anchetã cu expertiza noastrã”.

ADINA ARDELEANU
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Candidaturi
surprizã pentru
posturile din
ANRE

Încã patru candidaþi s-au înscris în
cursa pentru cele douã locuri din Co-
mitetul de Reglementare al ANRE,
care vor deveni vacante începând de
mâine, unele nume fiind o surprizã
pentru piaþã (pentru unii plãcutã, iar
pentru alþii mai puþin plãcutã, în
funcþie de interese).

Comisia de Industrii din Camera
Deputaþilor a primit, ieri, CV-urile
de la Mihai Albulescu - actualul se-
cretar de stat din Ministerul Energiei
care se ocupã de domeniul gazelor,
Virgil Muºatescu – reputat specialist
în domeniul energetic, membru în
CA-ul Fondului Român de Eficienþã
Energeticã, Gabriel Adrian Margin –
din 2005 ºi pânã în prezent lucreazã
ca director în cadrul Electrica Serv
Transilvania Nord, dar a fost ºi di-
rectorul de cabinet al fostului mini-
stru al Economiei, Lucian Bode, Mi-
hai Octavian Râmniceanu – director
în cadrul ANRE din 2001 ºi pânã în
prezent.

ANRE este autoritatea din subordi-
nea Parlamentului care reglementeazã
piaþa noastrã de electricitate ºi gaze ºi
þine în mânã veniturile giganþilor ener-
getici, ziarul BURSA relatând recent
cã UNPR ºi ºi PLR duc negocieri in-
tense cu PSD pentru cele douã locuri
din Comitetul de Reglementare, dar ºi
pentru cel de vicepreºedinte ANRE,
care va fi vacantat tot de mâine.

Ceilalþi ºapte candidaþi care s-au
înscris pânã acum pentru posturile din
Comitet sunt Teodor Bobiº ºi Carmen
Filipescu, al cãror mandat expirã mâi-
ne, Dumitru Chisãliþã, Mitricof Crum,
ValentinMacec,RaduIoanPuºcariuºi
Victorel Florin Rãdoi, potrivit infor-
maþiilor publicate pe site-ul Camerei
Deputaþilor. Surse parlamentare, dar ºi
din piaþa de energie, susþin cã aceºti
candidaþi nu ar fi susþinuþi de vreun
partid, cu excepþia lui Macec, care
pare sã aibã în continuare legãturi cu
coaliþia de guvernare.

ALINA TOMA VEREHA
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BCE ar putea limita fondurile de urgenþã destinate
bãncilor greceºti
l Constancio, BCE: “Intrarea în incapacitate de platã nu atrage automat ieºirea din zona euro”

Banca Centralã Europeanã (BCE)
analizeazã modalitãþi prin care ar pu-
tea reduce finanþãrile de urgenþã
acordate bãncilor din Grecia prin
programul de asistenþã ELA (Emer-
gency Liquidity Assistance), în con-
diþiile în care unii membri ai consi-
liului guvernatorilor instituþiei se
opun majorãrii ajutorului pentru
Atena, conform unor surse citate de
Bloomberg.

Sursele spun cã tot mai mulþi
membri din conducerea BCE sunt
împotriva suplimentãrii lichiditãþilor
oferite bãncilor elene prin ELA, pro-
gram al cãrui plafon a fost majorat
aproape sãptãmânal din ianuarie
pânã în prezent. Acum, plafonul a
ajuns la 74 de miliarde de euro.

Bãncile elene sunt dependente de
fondurile ELA, în condiþiile în care
BCE nu mai acceptã din luna ianua-
rie obligaþiunile emise de guvernul
de la Atena drept garanþii pentru noi
credite.

Sursele citate declarã cã printre
mãsurile analizate de BCE pentru li-
mitarea finanþãrilor cãtre bãncile
elene se numãrã reducerea sumei
maxime care poate fi accesatã prin
ELA, precum ºi majorarea nivelul de
“haircut” (marja care se deduce din
valoarea de piaþã a activelor eligibile
în vederea obþinerii valorii ajustate a
acestora) pentru garanþiile depuse de
bãncile din Grecia.

CNBC scrie cã, în cazul intrãrii
Greciei în incapacitate de platã, hair-

cut-ul ar putea ajunge chiar la
75-90% din valoarea garanþiilor.

Grecia mai poate accesa o tranºã
în valoare de 7,2 miliarde de euro din
programul de ajutor financiar înche-
iat în 2010 cu FMI, UE ºi BCE, însã
creditorii þãrii au condiþionat acorda-
rea banilor de adoptarea unor mãsuri
de austeritate, pe care guvernul de la

Atena refuzã sã le implementeze.
Creditorii aºteaptã noile propuneri
ale guvernului elen pânã în 24 apri-
lie, când este programatã o întâlnire
a miniºtrilor de finanþe din zona euro
la Riga, în Letonia.

ALINA VASIESCU
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EXCLUSIVITATE - INTERVIU CU UN SPION (II)

“Americanii sunt singurii
interesaþi de rãzboi în Europa”
l “Vladimir Putin percepe România ca pe un «câine american fãrã dinþi»”

Reporter: Ce ne puteþi spune
despre situaþia actualã a conflictului
din Ucraina?

Agent: În stadiul actual, nu cred
cã vom avea rãzboi. Rusia nu are in-
teres sã se lupte, ci doreºte sã încheie
acest conflict cât mai repede posibil,
pentru cã a plãtit deja foarte mult,
prin impunerea de sancþiuni, prin de-
precierea rublei etc.

Resursele ºi rezervele sale s-au di-
minuat mult ºi nu poate continua la
nesfârºit situaþia actualã. Dacã Ru-
sia va rãmâne cu trezoreria goalã ºi
dacã oficialii de la Kremlin îºi vor da
seama cã resursele le sunt suficiente
doar pe timp limitat ca sã pãstreze
stabilitatea þãrii, atunci rãzboiul va fi
una dintre soluþii.

Actualmente au loc discuþii
permanente între Germania ºi Rusia
despre finalizarea acestui conflict.
Nici unul din liderii europeni nu este
interesat de vreun rãzboi cu Rusia.

Europa nu vrea un rãzboi în zonã,
pentru cã toata lumea ºtie ce înseam-
nã acest lucru – avem, deja, expe-
rienþele Primului ºi celui de-al Doi-
lea Rãzboi Mondial.

Statele Unite sunt singurele inte-
resate de rãzboi în Europa. America-
nii au interesul sã întreþinã relaþia
tensionatã între Rusia ºi UE, pentru
cã asta înseamnã cã SUA îºi va re-
construi hegemonia în lume.

REDACÞIA BURSA
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Declanºarea unui rãzboi ar putea fi soluþia crizei
mondiale actuale, potrivit unor analize publicate în
mass media, reluând, peste timp, ideea lansatã cu
vreo patru ani în urmã, de Paul Krugman, laureatul
Nobel pentru economie, care a afirmat cã “rãzbo-
iul este un stimulent al economiei”.
Anul trecut, ziarul BURSA a obþinut un interviu cu
un agent sub acoperire implicat în conflictul din
Ucraina, care ne-a declarat atunci cã scenariul
unui rãzboi pornind de la situaþia din Ucraina este
verosimil, în condiþiile în care forþele implicate în
conflict - armata ucraineanã, Rusia, SUA - sunt
pregãtite sã intervinã.
Analiºtii utilizeazã deja noþiunea de “rãzboi hibrid”
pentru conflictul dintre Rusia ºi Ucraina. Potrivit

NATO, aceastã formã de conflict se referã la o arie
extinsã de acþiuni ostile, în care forþa militarã repre-
zintã doar o micã parte, ºi care sunt executate în
concertare, ca parte a unei strategii flexibile, cu
obiective pe termen lung.
În februarie 2013, Valery Gherasimov, ºef al
statului major al forþelor armate ruseºti, declara
cã rãzboiul ºi pacea devin noþiuni ale cãror grani-
þe sunt din ce în ce mai estompate. În opinia lui
Gherasimov, metodele conflictului s-au schim-
bat ºi implicã acum recursul masiv la mãsuri po-
litice, economice, informaþionale, umanitare ºi
alte mãsuri nemilitare. Toate acestea, spunea
oficialul rus, pot fi suplimentate prin aþâþarea po-
pulaþiei locale ºi prin folosirea forþelor armate

deghizate.
Gherasimov l-a citat atunci pe teoreticianul mili-
tar sovietic Gheorgii Isserson, spunând cã mobi-
lizarea nu intervine când este declarat rãzboiul,
ci începe pe neobservate, cu mult înainte de
asta.
În opinia serviciilor secrete occidentale, implicarea
Rusiei în Ucraina a început cu ani în urmã.
Potrivit OSCE, de la izbucnirea conflictului din
estul Ucrainei, din aprilie 2014, au fost ucise pe-
ste 5.000 de persoane, iar numãrul rãniþilor este
de 10.000.
Agentul sub acoperire implicat în conflictul din
Ucraina ne-a oferit un al doilea interviu, exprimând
opinii dintre cele mai incitante.


