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MINISTRUL ELEN
DE INTERNE:

“Grecia
nu va plãti
tranºa din
iunie cãtre
FMI”

Grecia nu va plãti tranºa din iu-
nie cãtre Fondul Monetar Interna-
þional (FMI) pentru cã nu are bani,
a spus, ieri, Nikos Voutsis, ministrul
de interne elen, citat de potrivit
Reuters.

Oficialul grec a menþionat, în ca-
drul unei emisiuni TV: “Cele patru
plãþi cãtre FMI pentru luna iunie se
ridicã la 1,6 miliarde de euro, aceºti
bani nu vor fi plãtiþi, aceºti bani nici
nu existã, ca sã poatã fi plãtiþi”.

Grecia ar trebui sã plãteascã cele
patru tranºe cãtre FMI în intervalul
5-19 iunie.

Autoritãþile din Grecia au aver-
tizat de mai multe ori, în ultima pe-
rioadã, cã Atena ar putea intra în in-
capacitate de platã, pentru ca, ulte-
rior, sã-ºi plãteascã datoriile re-
curgând la o serie de mãsuri draconi-
ce de genul obligãrii entitãþilor pu-
blice sã transfere rezervele lor de li-
chiditãþi cãtre stat sau prin golirea
unui cont pentru situaþii de rezervã
pe care Grecia îl are la FMI.

Analiºtii considerã cã, mai de-
vreme sau mai târziu, Grecia va
avea nevoie de noi ajutoare ca sã
ocoleascã intrarea în incapcitate de
platã.

F.A.

n Tablourile Danielei Moldovan aduc natura
în casele ºi inimile oamenilor
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n Asi Shmeltzer, preºedintele Shlomo
Holdings: “Viitorul pieþei auto este
închirierea ºi leasingul operaþional”
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n Activistul George
Epurescu: “Trebuie
sã evaluãm impactul
asupra mediului în cazul
tãierilor rase de pãduri”
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Atac de gherilã al BCE
în rãzboiul valutar global

Într-o lume în care manipu-
larea pieþelor de cãtre giganþii
bancari este tratatã cu impuni-
tate, “scãparea” de sãptãmâna
trecutã a unui înalt oficial
BCE, care a condus la declinul
major al monedei unice ºi la
scãderea randamentelor pen-
tru obligaþiunile guvernamen-
tale, a ajuns sã fie privitã aproape cu
indiferenþã.

Dacã nu ar fi fost aºa, Benoît
Coeuré, membru al conducerii exe-
cutive a Bãncii Centrale Europene,
ar fi demisionat pânã acum.

Intervenþia “verbalã” a BCE pe
piaþa valutarã ºi a obligaþiunilor gu-
vernamentale va fi urmatã ºi de altele
în perioada urmãtoare, deoarece “ori-
ce creºtere a preþurilor obligaþiunilor
va fi de scurtã duratã”, dupã cum a
declarat recent Steen Jakobsen, eco-
nomist-ºef al bãncii daneze Saxo, în
condiþiile în care “sincronizarea pro-
gramului de relaxare cantitativã din

zona euro nu putea fi mai rea”.
Verdictul lui Jakobsen este

determinat de condiþiile ac-
tuale de pe pieþele financiare
internaþionale, caracterizate
de încercãrile Fed-ului de a
normaliza politica monetarã
ºi de acþiunile Chinei, care nu
mai cumpãrã titluri de stat

americane pentru rezervele valutare.
“Achiziþiile în avans ale obligaþiu-

nilor guvernamentale vor obliga
BCE sã intre pe o cale ireversibilã,
fãrã rezultate semnificative”, mai
scrie economistul danez.

Informarea în avans a unor impor-
tanþi jucãtori de pe pieþele financiare
cu privire la suplimentarea, în urmã-
toarele douã luni, a achiziþiilor de
obligaþiuni în cadrul programului
QE, este echivalentã cu lansarea
unei operaþiuni de gherilã în contex-
tul mai larg al rãzboaielor valutare
din ultimii ani.

(continuare în pagina 3)

Listarea FP la Londra ºi lipsa ofertelor
au dãunat lichiditãþii BVB
l Rulajul FP s-a înjumãtãþit, dupã cotarea la London Stock Exchange
l Brokerii sperã într-un sezon estival atipic, cu rulaje mai mari, pe motiv
cã datele ex-dividend au fost împinse în varã

Lichiditatea Bursei de Valori Bu-
cureºti este în picaj dramatic în acest
an, media zilnicã fiind de 7,2 milioa-
ne de euro pânã acum, cu 37% sub
cea de anul trecut, în condiþiile în
care pânã acum nu s-au derulat ofer-
te publice sau plasamente private.

Luna mai poate fi consideratã un
dezastru, pe primele 21 de zile, me-
dia rulajalor fiind de numai 5,47 mi-
lioane de euro.

“Nothing!”, cum ar spune directo-
rul polonez al bursei noastre, Lud-
wik Sobolewski, care nu a scãpat de
ce se temea – diminuarea lichiditãþii
Fondului Proprietatea, dupã ce ace-
sta a reuºit, pe 29 aprilie, listarea se-
cundarã pe Bursa din Londra, pe
care ºi-o dorea de câþiva ani.

Ovidiu Dumitrescu, director ge-

neral adjunct “Tradeville”, vede
douã posibile cauze pentru evoluþia
negativã a lichidãþii BVB în acest an:
“Pe de o parte, una dintre temele ma-
jore care a animat bursa la începutul
anului trecut au fost randamentele
foarte atractive ale dividendelor ofe-
rite de companiile de stat; în 2015,

acestea s-au situat sub aºteptãrile in-
vestitorilor, companiile preferând sã
direcþioneze o parte mai mare din
profituri cãtre investiþii. Nici
SIF-urile, care au revenit la o politicã
de platã a dividendelor dupã un an de
pauzã, nu au reuºit sã suscite intere-
sul. Iar cele mai mari douã companii,
OMV Petrom ºi Fondul Proprietatea,
au fost afectate mai mult sau mai pu-
þin direct de scãderea cotaþiilor petro-
lului la începutul lui 2015. Pe de altã
parte, spre deosebire de anii prece-
denþi, nu au mai apãrut emitenþi noi,
statul întârziind alte listãri, în timp ce
segmentul AERO a atras doar câteva
mici companii private”.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 6)

Convergenþa realã
ºi nu numai!
Domnul Theodor Stolojan ºi

subsemnatul suntem de
acord (vezi textele semnate

în Bursa, 18 ºi 22 mai) cã avem ne-
voie de analizã privind aderarea la
zona euro. Chiar necesitatea elabo-
rãrii unei foi de parcurs aratã o lipsã
din acest punct de vedere. Cum poþi
stabili o þintã dacã nu lãmureºti ce ai
de fãcut ºi care este contextul gene-
ral al procesului? Existã un numitor
comun al textelor noastre ºi anume:
avem nevoie de analizã ºi dezbatere
publicã serioase; avem nevoie de o
foaie de parcurs pentru aderare, ce
nu trebuie sã fie o formã fãrã conþi-
nut; zona euro are nevoie de amelio-
rare a funcþionarii sale. Existã, însã,
ºi diferenþe de abordare a aderãrii,
care nu sunt nesemnificative. Încerc
sã revin asupra câtorva aspecte.

Afirmaþia cã “devalorizãri inter-
ne” (corecþii dictate de salarii ºi ve-
nituri) ar fi o metodã preferabilã
(fiind mai “transparentã” ºi directã)
ajustãrilor de dezechilibre prin mix
de mãsuri, prin corecþii fiscale în
combinaþie cu deprecieri ale cursului
de schimb, mãsuri de politicã mone-
tarã etc. este surprinzãtoare. Sã înþe-
legem cã, în lume, crizele de balanþã
de plãþi sã se rezolve, mai ales, prin
“devalorizãri interne”? Adicã, ceea
ce fac guverne de decenii, practica
recomandatã de FMI, Banca Mon-
dialã ºi alte instituþii internaþionale
sunt metode suboptime, ca sã nu
spunem greºite? Opinia mea este cã
teoria ºi practica aratã cã nu “devalo-
rizãri interne” sunt de preferat, în

afarã de cazul când nu ai alternativã -
ca într-o arie cu aceeaºi monedã ce
are mari imperfecþiuni. Acest tip de
ajustãri este caracteristic regimului
etalon aur din perioada interbelicã
din secolul trecut ºi este foarte costi-
sitor economic ºi social, uneori ºi
politic. Din punct de vedere al
economiei politice a procesului de
ajustare este foarte greu de pus în
aplicare. În zona euro a fost introdus
“cu forcepsul” în Irlanda (statul ir-
landez fiind “îndemnat” de “parte-
nerii externi” sã preia datoriile secto-
rului bancar privat), în Spania, Por-
tugalia, Grecia, la presiunea institu-
þiilor europene ºi a þãrilor creditoare.
În opinia mea, nu este un mecanism
care sã asigure perpetuarea unei
uniuni monetare. O bunã funcþionare
a uniunii monetare reclamã integrare
fiscalã ºi o distribuþie echitabilã a
poverii corecþiilor.

DANIEL DÃIANU

(continuare în pagina 3)

GRAM AUR = 154,9510 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,2731 RON EURO = 4,4483 RON DOLAR = 3,9765 RON

n Soros, îngrijorat de
posibilitatea unui al
treilea rãzboi mondial
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PAPALEKAS NU SE DÃ BÃTUT PÂNÃ NU SALVEAZÃ CATHEDRAL PLAZA

“Arhiepiscopul Robu m-a atacat miºeleºte”
l “Nu cred cã existã soluþie juridicã în scandalul cu Arhiepiscopia Romano-Catolicã”l “Arhiepiscopul
Ioan Robu s-a dovedit a fi un maestru al compoziþiilor artistice” l “Monseniorul Robu se pricepe de
minune sã intimideze instanþele prin «mini-procesiunile» cu preoþi” l “Hotãrârea Tribunalului
Dâmboviþa nu este echivalentã cu dispunerea demolãrii”

Reporter: În ce stadiu juridic se
aflã situaþia clãdirii Cathedral Plaza?

Ioannis Papalekas: La momentul
acesta, existã pe rolul Tribunalului
Bucureºti o cerere de reautorizare a
clãdirii (dosarul 8563/2013), cerere
formulatã dupã ce autoritatea compe-
tentãcudispunerea intrãrii în legalitate
a clãdirii, Primãria Municipiului Bu-
cureºti, a refuzat timp de doi ani sã fur-
nizeze un rãspuns în acest sens.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 13)

CURTEA DE CONTURI CRITICÃ MINISTERUL DE FINANÞE:

Statul a susþinut bãncile prin
rostogolirea datoriilor publice
l Cãlin Rechea: “Acest comportament al Finanþelor a fost facilitat de faptul
cã BNR a redus dobânda”l Aurelian Dochia: “Probabil vom continua sã
înregistrãm o majorare a datoriei publice”l “În condiþiile menþinerii unui
ritm de creºtere a datoriei publice guvernamentale care devanseazã ritmul de
creºtere a economiei, riscul de solvabilitate va creºte”, potrivit raportului CC

P
ractica statului sã se împru-
mute atunci când îi ajung la
scadenþã datoriile, fãrã sã
foloseascã banii pentru

lucruri concrete, este criticatã de Curtea
de Conturi, într-un raport asupra ma-
nagementului datoriei publice în pe-
rioada 2012-2014.

Sectorul bancar privat a continuat
sã deþinã integral datoria publicã gu-
vernamentalã internã în perioada
2012 - 2014, ca ºi în anii precedenþi,
astfel cã se creeazã un cerc vicios
între datoria publicã ºi consolidarea
bancarã, aratã Curtea de Conturi. Po-
trivit acesteia, în calitatea lor de depo-

zitari ai resurselor financiare ale po-
pulaþiei ºi ale societãþilor comerciale,
bãncile deþin o poziþie privilegiatã pe
piaþã. Curtea de Conturi apreciazã cã,
întrucât acestea trebuie sã-ºi valorifi-
ce resursele, prin plasarea lor în titluri
de stat, MFP a asigurat sectorului
bancar privat un venit sigur ºi plasa-

mente în active fãrã risc.
Analistul Cãlin Rechea este de pã-

rere cã acest comportament al Finan-
þelor a fost facilitat de faptul cã Banca
NaþionalãaRomâniei a redusdobânda
de politicã monetarã. (E.D.)

(continuare în pagina 6)

Scandalul clãdirii Cathedral Plaza
pare cã nu se mai sfârºeºte, el
durând de mai bine de zece ani.
Investitorul imobiliar Ioannis Papa-
lekas, cel care a cumpãrat în fe-
bruarie 2013 clãdirea de la miliar-
darul israelian Eyal Ofer, susþine cã
a avut toatã bunãvoinþa sã rezolve
conflictul cu Arhiepiscopia Roma-
no-Catolicã, respectiv cu Monse-
niorul Ion Robu, însã digilenþele
sale nu au avut nici un rezultat.
În luna martie a acestui an, Arhie-

piscopia Romano-Catolicã Bucu-
reºti a anunþat cã a depus la DNA o
plângere penalã în cazul primarului
general al Capitalei, Sorin Oprescu,
a oamenilor de afaceri Dragoº
Bîlteanu ºi Ioannis Papalekas, pro-
prietarul Cathedral Plaza, precum
ºi a unor angajaþi ai Primãriei Bu-
cureºti, pentru “refuzul de a pune
în executare hotãrârea judecãto-
reascã de desfiinþare a clãdirii ilega-
le Cathedral Plaza ºi de a proceda la
demolarea imediatã a acesteia ºi la

refacerea parcului public existent
anterior”.
Ioannis Papalekas susþine cã pier-
derile anuale generate de Cathedral
Plaza se ridicã la suma de 3,5-4 mi-
lioane de euro, care cuprinde po-
tenþialele chirii (15-16 euro/mp),
cele 300 de locuri de parcare,
200.000 taxe plus 100.000 de
euro întreþinere ºi pazã.
Repunerea în funcþiune a clãdirii ar
costa circa 150 de euro/mp, adicã
în jur de 2-3 milioane de euro.

DOSARUL PRIVATIZÃRILOR STRATEGICE

Stamen Stancev ºi Vadim Benyatov,
daþi în urmãrire internaþionalã

Celebrii spioni din dosarul
privatizãrilor strategice,
Stamen Stancev ºi Vadim

Benyatov, condamnaþi definitiv la
închisoare cu executare în acest do-
sar în luna ianuarie, au fost daþi în
urmãrire internaþionalã, dupã cum
susþin surse judiciare. Se pare cã
cei doi nu ar mai fi cãlcat prin
România din 2007-2008, dupã ce
au fost eliberaþi din arest preventiv,

la proces fiind reprezentaþi doar de
avocaþi. Stancev este cetãþean bul-
gar, iar Benyatov este cetãþean
american.

Sursele noastre ne-au declarat: „În
total, în acest dosar, au fost date 10
condamnãri definitive la închisoare
cu executare.

A.T.

(continuare în pagina 4)
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