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BERD: Europa de Est
riscã sã fie afectatã
de turbulenþele din
Rusia, Ucraina ºi
Grecia

Statele din Europa de Est riscã sã
fie afectate de turbulenþele economi-
ce din Rusia, Ucraina ºi Grecia, astfel
cã trebuie sã-ºi întãreascã rezistenþa ca
sã poatã face faþã mai bine ºocurilor,
potrivit afirmaþiilor fãcute ieri de
preºedintele Bãncii Europene pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare (BERD),
Suma Chakrabarti.

În rândul statelor membre ale
BERD sunt înregistrate evoluþii di-
ferite: þãrile din Europa Centralã se

bucurã de
o relansare
economicã
susþ inutã
de consu-
mul intern,
dar se con-
fruntã cu
un volum
mare de
credite ne-

performante. În acelaºi timp, potrivit
BERD, Rusia ºi Ucraina rãmân în
recesiune, ceea ce ar putea afecta
creºterea din alte pãrþi.

În luna ianuarie, BERD estima cã
zona sa de activitate va înregistra o
scãdere a PIB de 0,3% în 2015, din
cauza Rusiei, a cãrei economie va
consemna un declin de 4,8%.

BERD anticipeazã cã regiunea va
reveni pe creºtere, în ansamblu, însã
aceasta rãmâne slabã. Multe þãri
BERD suferã de pe urma consecin-
þelor crizei financiare globale ºi, mai
recent, de pe urma tensiunilor geo-
politice, afirmã Suma Chakrabarti.
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CEL MAI APROPIAT CONSILIER AL PAPEI FRANCISC:

“Pentru bãnci sunt disponibili toþi
banii din lume, dar nu ºi pentru sãraci”

lMaradiaga: “Capitalismul trebuie sã devinã mai uman”

P
oliticile de austeritate,
asociate cu criza datorii-
lor îi apasã în mod ne-
drept pe sãraci, a declarat

recent, într-un interviu pentru
Bloomberg, cardinalul Oscar
Andres Rodriguez Maradiaga, cel
mai apropiat consilier al Papei
Francisc.

“Este necesar ca o parte din preþ
sã fie suportat de companiile bo-
gate. Pentru bãncile care trebuie
salvate sunt disponibili toþi banii
din lume, dar nu sunt bani pentru

sãraci”, a mai spus cardinalul, care a
ajutat în anii ’90 la negocierea redu-
cerii datoriilor statului Honduras, în
calitate de purtãtor de cuvânt al Va-
ticanului în domeniul datoriilor sta-
telor în curs de dezvoltare la Fondul
Monetar Internaþional ºi Banca
Mondialã.

Presiunile continue pentru ºter-
gerea datoriilor au culminat în
2007 cu o acþiune a liderilor din
G8, de eradicare a datoriilor exter-
ne a 26 din cele mai sãrace state ale
lumii. Maradiaga a refuzat acum sã

comenteze dacã Grecia, cea mai
îndatoratã þarã din Europa, ar tre-
buie sã beneficieze de un tratament
similar.

Cardinalul a mai anunþat cã
Papa Francisc va denunþa inechi-
tãþile capitalismului, în timpul
unei vizite în Statele Unite din
luna septembrie, când va deveni
primul papã care se va adresa Con-
gresului.

C.I.

(continuare în pagina 6)

LEONARD ORBAN, CONSILIER PREZIDENÞIAL

“Toatã ordinea de
securitate a Europei a fost
aruncatã în aer”
l “Nu mai avem niciun fel de certitudine, nu
ºtim ce se va întâmpla în viitor”

Odatã cu anexarea Crimeei la
Rusia, toatã ordinea de se-
curitate a Europei a fost

aruncatã în aer, potrivit afirmaþiilor
fãcute ieri de consilierul preziden-
þial pentru afaceri europene Leonard
Orban, în opinia cãruia, în aceste
condiþii, “nu mai
avem niciun fel
de certitudine ºi
nu ºtim ce se va întâmpla în viitor”.

Domnia a sa a luat parte la o dez-
batere cu tema “Patru scenarii: UE
ºi Estul în 2030. Relaþiile viitoare
între UE, Federaþia Rusã ºi þãrile
Parteneriatului Estic”, unde a decla-
rat: “Noi vorbim de scenarii pânã în
2030, dar nu ºtim dacã va continua
conflictul din Ucraina, când sau
dacã acesta se va opri. Nu ºtim ce se

va întâmpla mâine. Cred cã, din
punctul de vedere al încrederii, în
întreaga Europã, ne aflãm la cel mai
redus nivel de dupã cel de-Al Doi-
lea Rãzboi Mondial. Nu putem pre-
vedea viitorul, este extrem de greu
sã facem scenarii.

P rovocãr i l e
pentru UE sunt
majore, iar prin-

cipala provocare este menþinerea
unitãþii uniunii”.

Leonard Orban a precizat cã de-
claraþiile sale au fost fãcute în
nume personal, fãrã sã angajeze în
vreun fel Administraþia Preziden-
þialã.

A.V.

(continuare în pagina 6)

Viceprimarul Capitalei acuzã
gestiunea proastã a emisiunii
de obligaþiuni Bucureºti

l Cornel Pieptea: “Oprescu a fãcut un credit cu
buletinul din banii bucureºtenilor” l ”Oprescu
trebuie sã spunã public de ce a restricþionat
accesul micilor investitori la obligaþiunile emise
de Primãrie”, spune viceprimarul

Emisiunea de obligaþiuni a
Capitalei este criticatã dur
chiar din interiorul Primã-

riei, de viceprimarul Cornel Pieptea,
care considerã cã oferta a fost gestio-
natã prost, la scurt timp dupã listarea
acestor titluri la Bursa de Valori Bu-
cureºti.

“Bucureºtenii trebuie sã ºtie cã
Oprescu (n.r. Sorin Oprescu, prima-
rul Capitalei) a fãcut un credit cu bu-
letinul din banii lor, iar ei trebuie sã
plãteascã timp de zece ani dobânzi
mai mari decât plãtesc locuitorii din
Bacãu sau Timiºoara, localitãþi unde

autoritãþile s-au împrumutat tot pe
10 ani, la o dobândã de doar 3% (n.r.
obligaþiunile Capitalei cu maturita-
tea la 10 ani au o dobândã de
5,10%)”, a transmis Cornel Pieptea,
adãugând: “De asemenea, Guvernul
obþine o dobândã de doar 3,2%, la
împrumuturi pe 10 ani”.

Opinia acestuia este diamentral
opusã faþã de cea a lui Sorin Oprescu
care a spus cã obligaþiunile emise de
Bucureºti au avut o dobândã medie
de 3,98%, cea mai bunã obþinutã de o
municipalitate din România, bugetul
Primãriei economisind astfel aproxi-
mativ patru milioane de lei anual.

Viceprimarul precizeazã cã Pri-

mãria nu a apelat în acest proces de
vânzare a obligaþiunilor PMB la ser-
viciile unui consultant care sã apere
exclusiv interesele financiare ale
municipalitãþii, “aºa cum se proce-
deazã, motiv pentru care interesele
financiare ale Capitalei nu au fost
apãrate suficient de bine”: “Oprescu
a ales o procedurã în baza cãreia a
fost sfãtuit pe tot parcursul procesu-
lui de cãtre intermediarul tranzacþiei,
intermediar care asigura atât intere-
sele vânzãtorului, cât ºi pe cele ale
cumpãrãtorilor.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 4)

RADU GRAÞIAN GHEÞEA - PREªEDINTE
DE ONOARE AL ASOCIAÞIEI ROMÂNE A
BÃNCILOR:

“Preºedinþia ARB mi-a
dat posibilitatea sã mã
definitivez ca bancher”
l Sergiu Oprescu - noul preºedinte al Asociaþiei

Co nduce r ea Asoc i a þ i e i
Române a Bãncilor (ARB)
a fost schimbatã, ieri, dupã

ce mandatele unora dintre membrii
Consiliului Director au expirat.

Noul preºedinte al Asociaþiei este
Sergiu Oprescu (ºeful Alpha Bank),
mandatul domnului Radu Graþian
Gheþea de preºedinte al Consiliului
Director al ARB ajungând la final.

Radu Gheþea, care a stat în fruntea
ARB timp de cinci mandate, a preci-
zat, recent, cã, potrivit unor modifi-
cãri ale statutului Asociaþiei, acesta
nu permite ocuparea funcþiei de
preºedinte pentru mai mult de douã
mandate consecutive.

Ieri, domnia sa, numit în funcþia
de preºedinte de onoare al Asociaþiei
Române a Bãncilor, ne-a precizat:
“Consiliul Director a fost refãcut,
prin plecarea unora dintre noi, ca ur-
mare a imposibilitãþii de a mai candi-
da la preºedinþia ARB, cum ar fi ca-
zul meu ºi al domnului Bunescu (n.r.
Petre Bunescu, care a ocupat funcþia
de preºedinte al Consiliului Director
al ARB).

Eu am 17 ani de activitate în Con-
siliul Asociaþiei, dintre care ultimii
15 - în funcþia de preºedinte. Acest
lucru mi-a oferit posibilitatea sã fiu
în mijlocul problemelor în toþi aceºti

ani, sã particip la dezbateri ºi la lua-
rea de poziþii, fapt care, în plan per-
sonal, a avut douã efecte - în primul
rând, în mod normal, mi-a scurtat
timpul liber ºi în al doilea rând mi-a
dat posibilitatea sã mã definitivez
ca bancher ºi, în calitatea de condu-
cãtor de bancã, sã pot lua deciziile
fiind mult mai bine documentat, da-
toritã cunoºtinþelor acumulate în
toþi aceºti ani”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)
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În luna ianuarie,
BERD estima cã
zona sa de
activitate va
înregistra o
scãdere a PIB de
0,3% în 2015,
din cauza Rusiei.
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Praf la inaugurarea Mega Mall
Fondul sud-african de investiþii

N e w E u r o p e P r o p e r t y
Investments (NEPI) a ales sã

deschidã ieri porþile Mega Mall din
zona Arena Naþionalã din Capitalã,
printre muncitori, schele ºi praf,
ceea ce este neobiºnuit pentru un
proiect care se doreºte a fi un reper
regional ºi centrul comercial cu cea
mai mare suprafaþã construitã din
România. Anunþatã iniþial pe 23
aprilie, deschiderea Mega Mall a
fost amânatã pentru 14 mai, deºi
mall-ul nu a fost gata nici la aceastã
datã. Vizitatorii au invadat locaþia,

iar cei care au preferat sã mãnânce
la terasa de la etajul 2 (zona de
food-court) au trebuit sã suporte
praful, zgomotul ºi muncitorii.

La jumãtatea lunii aprilie, Sorin
Scîntei, Project Manager în cadrul
NEPI, declara despre amânarea
inaugurãrii Mega Mall: „Ne-am
construit reputaþia prin calitatea pro-
iectelor pe care le livrãm ºi pentru
care nu dorim sã facem niciun com-
promis.

ALINA TOMA

(continuare în pagina 3)

ÎNTÂLNIRE ISTORICÃ JOHN KERRY-VLADIMIR PUTIN LA SOCI

SUA ar prefera sã nu menþinã sancþiunile împotriva Rusiei

Pãstrarea sancþiunilor împo-
triva Rusiei nu reprezintã
un scop pentru SUA, dar

sunt necesare pentru menþinerea
pãcii ºi securitãþii în zonã, a de-
clarat recent secretarul de stat
american John Kerry, în cadrul
întâlnirii istorice de la Soci cu
preºedintele rus Vladimir Putin ºi
Serghei Lavrov, ministrul rus de
externe, potrivit Sputnik Interna-
tional.

În opinia lui, acum este important
sã fie luate mãsuri pentru îndeplini-
rea acordurilor de la Minsk.

În timpul conferinþei comune cu
Serghei Lavrov, ministrul de externe

rus, Kerry a spus cã sancþiunile
împotriva Moscovei ar trebui ridica-
te în momentul în care înþelegerile de
la Minsk vor fi pe deplin implemen-
tate în estul Ucrainei atât de Kiev, cât
ºi de Rusia.

În condiþiile în care Rusia ºi
SUA traverseazã cea mai gravã cri-
zã diplomaticã de la cãderea
URSS, în 1991, prima vizitã a unui
înalt responsabil american pe teri-
toriu rusesc, de la declanºarea con-
flictului din Ucraina, reprezintã
voinþa de ambelor pãrþi de a reînnoi
legãturile.

“Nu am fost mereu de acord în
timpul conversaþiei noastre, dar

întâlnirea ne-a permis sã ne înþele-
gem mai bine”, a spus Lavrov, în ca-
drul conferinþei comune, la capãtul
unor discuþii de patru ore cu
preºedintele Vladimir Putin.

John Kerry a apreciat cã “recursul
la forþã (în conflictul din Ucraina) de
cãtre orice parte, în acest moment, ar
fi extrem de distrugãtor”, domolind
astfel ambiþiile preºedintelui Petro
Poroshenko de a relua, spre exem-
plu, controlul asupra aeroportului
din Donetsk, care se aflã în mâinile
separatiºtilor.

A.S.
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Papa Francisc va denunþa
inechitãþile capitalismului,
în Congresul SUA.


