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Încrederea în
economia Ciprului
slãbeºte

Încrederea în economia Ciprului a
slãbit în mai, întreprinzãtorii anti-
cipând înrãutãþirea situaþiei financia-
re a þãrii în urmãtoarele trei luni.

Indicele privind încrederea în eco-
nomie (ESI), mãsurat de Centrul
pentru Cercetare Economicã din ca-
drul Universitãþii din Cipru, a scãzut
cu 3,5 puncte în mai, la 104,2. Indi-
cele a coborât din cauza înrãutãþirii
condiþiilor economice în sectorul
serviciilor ºi cel al producþiei, re-
spectiv a unei extinderi mai slabe a
domeniilor construcþiilor ºi comer-
þului retail.

Economia Ciprului a crescut cu
1,6% în primul trimestru din 2015,
comparativ cu cele trei luni prece-
dente, potrivit estimãrii preliminare
publicate recent de Biroul european
pentru Statisticã (Eurostat).

Acord istoric UE -
Elveþia privind
eliminarea secretului
bancar

Uniunea Europeanã ºi Elveþia au
semnat, ieri, un acord istoric privind
transparenþa în domeniul fiscal, care
va îmbunãtãþi semnificativ lupta cu
evaziunea prin eliminarea secretului
bancar, pãrþile semnatare urmând sã
facã schimb automat de informaþii
despre conturile rezidenþilor, din
2018, conform Mediafax.

(Citiþi articolul integral în pag.16)
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Finanþele prezintã emisiunea de
titluri de stat pentru populaþie

Ministerul Finanþelor Publi-
ce lanseazã, în sfârºit,
emisiunea de titluri de

stat dedicate populaþiei, urmând ca,
sãptãmâna viitoare, sã prezinte deta-
liile .

Subscriere urmeazã sã aibã loc în
perioada imediat urmãtoare, potrivit
unui anunþ transmis de Bursa de Va-
lori Bucureºti, unde va fi listatã ofer-
ta.

Sindicatul de
intermediere al
ofertei este format din BCR,
BRD-Groupe Societe Generale ºi
Raiffeisen Bank Romania.

ªtefan Nanu, secretar de stat în
MFP, a anunþat, la începutul lunii, cã
Ministerul ar putea lansa în prima ju-
mãtate a anului o emisiune de titluri
de stat pentru populaþie.

Domnul Nanu spunea cã timingul
trebuie stabilit în funcþie de condiþii-
le de piaþã: “Ca timing, ne-am gândit
(n.r. sã lansãm emisiunea) în prima
parte a anului, undeva în luna iunie.

Dar, ideea este cã momentul va fi
stabilit împreunã cu sindicatul de in-
termediere.

Vrem sã gãsim un moment de
piaþã favorabil, mai ales cã pentru
populaþie nu am mai emis din
2005, când titlurile erau în formã
materializatã. Am vrea sã fie un
succes.

Statul emite la randamente destul
de mici ºi trebu-
ie sã avem un
context de piaþã

în care randamentele sã fie atractive
ºi pentru populaþie. Acesta este prin-
cipalul factor care mai trebuie deter-
minat".

Se pare cã momentul a fost gãsit,
iar MFP ºi-a stabilit criteriile.

Obligaþiunile pentru populaþie vor
avea o maturitate în intervalul 1-3
ani, iar denominarea va fi mai micã
decât cea de pe segmentul interban-
car, de 1.000 de lei.

A.A.

Împrumutul de la Trezorerie,
în posesia Complexului Hunedoara
de sãptãmâna viitoare
l Gerea a plecat de urgenþã în Valea Jiului, unde câteva sute de mineri
protesteazã de mai multe zile

Complexul Energetic Hune-
doara (CEH) va primi chiar
sãptãmâna viitoare împru-

mutul de la Trezorerie, ce îi va per-
mite sã returneze statului ajutorul
ilegal de care a beneficiat prin ve-
chile contracte directe pe care le-a
avut cu Hidroelectrica, susþin surse
guvernamentale. Fãrã returnarea
acestui ajutor, Complexul nu poate
beneficia de ajutorul de salvare
acordat de stat ºi aprobat de Comisia
Europeanã.

Însã surse din companie afirmã:
„Ministerul Finanþelor nu doreºte sã
acorde acest împrumut ºi nu vrea sã
calculeze penalitãþile pentru ajutorul
de stat ilegal. Mai avem douã luni sã
plãtim”.

Sursele noastre guvernamentale

contrazicacesteafirmaþii spunându-ne
cã Ministerul Energiei a calculat pena-
litãþile ºi cã Ministerul Finanþelor le va
confirma, ca sã poatã dimensiona
exact împrumutul. Ajutorul ilegal,
evaluatdeComisie la26,2milioane lei
fãrãdobânzi ºipenalitãþi, trebuie retur-

nat bugetului de stat.
În ºedinþa de Guvern din 13 mai

2015, a fost aprobatã Ordonanþa de
Urgenþã nr.11/2015 privind acorda-
rea CEH a unui împrumut din veni-
turi realizate din privatizare, prin
Ministerul Finanþelor Publice va pu-
tea acorda, în condiþii de piaþã, un
împrumut în limita sumei de 40 de
milioane de lei. Împrumutul acordat
din venituri din privatizare, pe o pe-
rioadã de 90 de zile, este destinat
rambursãrii de cãtre CEH a ajutoru-
lui de stat incompatibil pentru care
Comisia Europeanã a dispus, pe 20
aprilie 2015, recuperarea acestuia de
cãtre statul român.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)
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BULGARTRANSGAZ:

“OMV, interesat sã transporte gaze
româneºti prin Bulgaria”

Oficialii grupului austriac OMV,
care controleazã Petrom, i-au între-
bat pe reprezentanþii Bulgartransgaz
care sunt oportunitãþile de transport
a gazelor din România în Bulgaria,
potrivit lui Georgi Gegov, ºeful tran-
sportatorului bulgar de gaze.

Novinite noteazã cã Gegov a de-
clarat cã întrebarea i-a fost pusã de
Reinhard Mitschek, vicepreºedinte
senior pentru logistica gazelor în
OMV. Potrivit Pressa daily, Mitschek
a întrebat dacã existã oportunitãþi sã
rezerve capacitatea disponibilã din si-
stemul bulgar de transport începând
din 2016. Reprezentantul Bulgartran-
sgaz a spus cã sistemul de tranzit a

fost aproape în întregime închiriat de
Gazprom pânã în 2030, dar cã existã
posibilitatea utilizãrii a 5 miliarde mc
capacitate disponibilã în sistemul na-
þional bulgar de transport.

Oficialul Bulgartransgaz a spus cã
Bulgaria are în plan sã construiascã o
conductã de la Varna la Oryahovo,
cu o capacitate de 45 miliarde mc de
gaze pe an. Aceastã conductã poate
transporta gaze din România , de la
þãrmul bulgãresc al Mãrii Negre
unde se aflã mai multe depozite de
gaze ºi din South Stream, în cazul în
care conducta va mai fi construitã de
Gazprom. (A.T.)

(continuare în pagina 14)

“Acuzele lui Papalekas -
o litanie de minciuni”
(Interviu cu Arhiepiscopul Romano-Catolic, Monseniorul Ioan Robu)

lMonseniorul Ioan Robu: “ªtiu clar ce vreau - expropriere ºi demolarea Cathedral Plaza” l “Circa
150 de mp de teren ai primãriei de sub Cathedral Plaza i-au fost oferiþi cadou MBD de cãtre Adriean
Videanu ºi Traian Bãsescu, amândoi foºti primari generali” l “Domnul Papalekas are o atitudine
disperatã pentru cã nu poate transforma negrul în alb, adicã ilegalul în legal”

Reporter: Cum rãspundeþi tu-
turor acuzelor pe care Ioannis
Papalekas le-a adus, în ultima
v r e me , A r h i e p i s c o p i e i º i
dumneavoastrã?

Monseniorul Ioan Robu: Prin
campania declanºatã împotriva
noastrã, Papalekas încearcã sã
atragã simpatia publicului - numai
cã oamenii sunt deja lãmuriþi -, sã
pozeze în victimã când, de fapt, în

realitate, a venit sã facã afaceri -
unele riscante -, achiziþionând deli-
berat o clãdire neterminatã, a cãrei
autorizaþie era anulatã, era radiatã
din Cartea Funciarã ºi pentru care
era deja dispusã irevocabil desfiin-
þarea.

La momentul când a achiziþionat
aceastã construcþie era de notorietate
poziþia Arhiepiscopiei, care nu a fost
niciodatã de acord cu periclitarea

Catedralei Sf. Iosif ºi afectarea
imaginii acesteia. Dovadã sunt nume-
roasele proteste publice din 2006,
2007, 2009, 2010.

Iritat de temeinicia ºi legalitatea
cererilor de chemare în judecatã
promovate de ARCB, domnul Pa-
palekas le considerã „absurde”. Ar
trebui însã, în aceste condiþii, sã pri-
viþi cu atenþie hotãrârile judecãto-
reºti, date de instanþe de pe raza a

nouã curþi de apel, având diferite
grade de jurisdicþie (inclusiv ICCJ)
ºi sã observaþi cã cererile „absurde”
au fost admise ºi motivate exemplar
în favoarea noastrã. Oare ºi despre
instanþe domnul Papalekas
gândeºte cã sunt absurde?

EMILIA OLESCU,
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 4)

Banca centralã polonezã
cere pregãtiri pentru conversia
creditelor în CHF

Bãncile poloneze trebuie sã se
pregãteascã pentru conver-
sia în zloþi a creditelor ipote-

care în franci elveþieni, a declarat
guvernatorul Bãncii centrale a Polo-
niei, Marek Belka, citat de Reuters.
El a avertizat cã o eventualã conver-
sie la cursul de schimb istoric ar fi o
variantã costisitoare pentru con-
tribuabili: „Bãncile trebuie sã ºtie cã
presiunile pentru conversie vor exista
tot timpul ºi vor creºte, astfel cã tre-
buie sã se pregãteascã din punctul
de vedere al capitalului prin neplata
dividendelor ºi acoperirea costuri-
lor”. Marek Belka a subliniat, într-o
declaraþie datã postului privat de te-
leviziune TVN24, referindu-se la
conversia la cursul istoric de

schimb, o idee vehiculatã ºi de noul
preºedinte Andrzej Duda, cã ar pre-
supune costuri imense pentru con-
tribuabili: „Dacã ar fi sã convertim
creditele ipotecare în franci la cursul
istoric atunci bãncile care nu au ac-
þionari strãini vor avea dificultãþi ºi
vom fi nevoiþi sã contribuim noi”.

Comentând posibilitatea introdu-
cerii unei taxe pe bãnci, o altã propu-
nere înaintatã de Andrzej Duda îna-
intea câºtigãrii alegerilor preziden-
þiale de duminicã, guvernatorul Ma-
rek Belka a apreciat cã o taxare a ac-
tivelor bãncilor este o idee neinspira-
tã din cauzã cã descurajeazã bãncile
sã acorde credite ºi autoritãþile do-
resc exact opusul. (A.C.)

(continuare în pagina 14)
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Aniversarea BNR a fost
dezonoratã de declaraþiile
guvernatorului Isãrescu

Unii oameni ºi unele instituþii
îmbãtrânesc frumos, deoa-
rece ºtiu cât de greu ºi-au

câºtigat înþelepciunea. Pen-
tru alþii, trecerea anilor nu
înseamnã nimic, în afara unui
numãr tot mai mare de linii
pe rãbojul vieþii.

În numeroasele conferinþe
ºi seminarii organizate pentru
sãrbãtorirea celor 135 de
funcþionare, oficialii BNR au subli-
niat, ºi vor mai sublinia pânã la
sfârºitul anului, rolul instituþiei în
dezvoltarea economicã a României
în prima parte a secolului trecut,
încercând sã proiecteze în conºtiinþa
colectivã aceleaºi competenþe ºi rea-
lizãri ºi pentru anii trecuþi de la cãde-
rea comunismului."Lauda împru-
mutatã de la strãmoºi este doar o lau-
dã demnã de milã", spune un proverb
danez.

Chiar ºi dupã declanºarea crizei
financiare internaþionale ºi intrarea
economiei noastre într-o puternicã
recesiune, numele guvernatorului a
rãmas în fruntea listei personalitãþi-
lor care se bucurau de cea mai mare
încredere.

În societãþile tradiþionale din Asia,
realizãrile copiilor reprezintã nu
doar un motiv de mândrie, ci ºi un
factor esenþial al înnobilãrii întregu-
lui arbore genealogic.

Acum, la 135 de ani de la înfiinþa-
rea BNR, actuala conducere a insti-
tuþiei pare sã fi “realizat” exact opu-

sul acestui ideal. O întreagã istorie a
Bãncii Naþionale a fost dezonoratã
de declaraþiile recente ale guverna-

torului Mugur Isãrescu. “De la
strãmoºi ne vine numele, însã de
la virtutea noastrã ne vine onoa-
rea”, spune un proverb latin.

Declaraþiile conducãtoru-
lui BNR, care au fost preluate
pe larg în presã, se referã la un
proiect de lege care ar permite

stingerea datoriilor ipotecare ale
persoanelor fizice odatã cu cedarea
garanþiei cãtre bancã. “Cine va mai
acorda credite imobiliare, dacã se
preconizeazã prin lege cã rambursa-
rea acestora se va face în clãdiri?”, a
întrebat, probabil retoric, guverna-
torul, lansând “sperietoarea” dece-
sului subit al pieþei imobiliare rezi-
denþiale.

Dupã cum am mai precizat pen-
tru ziarul BURSA, niciunul dintre
argumentele Guvernatorului nu stã
în picioare, deoarece legea, chiar
dacã nu îi ajutã pe cei care au deja
credite ipotecare, va constitui baza
pentru un viitor eliberat de spectrul
unei sclavii fãrã speranþã a debito-
rilor.

O astfel de lege ar fi trebuit sã
existe încã de la mijlocul deceniu-
lui trecut, la fel cum trebuia sã exi-
ste ºi legea insolvenþei personale,
care ar fi temperat dinamica bulei
imobiliare.

(continuare în pagina 8)

La început, nimeni nu credea cã voi
câºtiga procesele împotriva miliardarului
israelian Eyal Ofer în conflictul creat pe
marginea turnului Cathedral Plaza, ne-a
declarat, într-un interviu, Arhiepiscopul
Romano-Catolic, Monseniorul Ioan Robu.
Scandalul izbucnit cu mai bine de zece ani
în urmã în jurul imobilului cu 19 etaje Cat-
hedral Plaza, construit în vecinãtatea Ca-
tedralei Sf. Iosif, nu doar cã este departe
sã se apropie de final, dar pare cã a luat-o
de la capãt.
De-a lungul ultimului deceniu, o serie întreagã
de procese, în principal între Arhiepiscopia
Romano-Catolicã Bucureºti (ARCB) ºi auto-
ritãþi, s-au desfãºurat pe rolurile tribunalelor
din diverse localitãþi din þarã.
Pare cã miliardarul israelian Eyal Ofer a
capitulat în faþa Monseniorului Robu,
vânzând, în anul 2013, acþiunile compa-

niei Millennium Business Developement
(MBD), care deþine Cathedral Plaza, cãtre
cunoscutul investitor grec Ioannis Papa-
lekas, care conduce compania Global-
worth.
Însã, în Globalworth, activeazã ca direc-
tor non-executiv un apropiat al lui Eyal
Ofer, fiind vorba despre Eli Alroy. Presa
israelianã a scris cã Alroy îl reprezintã în
consiliul de administraþie al Globalworth
pe Eyal Ofer.
Deºi a fost considerat pânã acum o persoa-
nã foarte discretã, Ioannis Papalekas a avut,
în ultima perioadã, mai multe ieºiri în presã,
aducând acuzaþii grave Arhiepiscopului Ro-
mano-Catolic, Monseniorul Ioan Robu.
Papalekas face aceste declaraþii în con-
textul în care instanþa urmeazã sã se pro-
nunþe în legãturã cu reautorizarea imobi-
lului Cathedral Plaza.

Într-un interviu acordat ziarului BURSA,
Papalekas a afirmat cã Monseniorul Robu
l-a “atacat miºeleºte”, ARCB fiind “tãrâtã
în mod total greºit” de Arhiepiscop
“într-un rãzboi care are mult mai mult de-a
face cu orgoliul personal ºi ambiþiile Mon-
seniorului Robu, decât cu o problemã
obiectivã a comunitãþii catolice din jurul
Catedralei Sfântul Iosif”.
În replicã, Monseniorul Robu susþine cã
afirmaþiile omului de afaceri reprezintã o
litanie (n.r. potrivit dexonline, Litanie, lita-
nii, înseamnã “rugãciune lungã (rostitã al-
ternativ de preot ºi de credincioºi)”, pre-
cum ºi “expunere, înºirare lungã, mono-
tonã, plictisitoare”) de minciuni.
Arhiepiscopul reitereazã, în cadrul unui in-
terviu, cã dorinþa sa este clarã ºi nu va re-
nunþa la ea, cerând, deopotrivã, exproprie-
rea ºi demolarea controversatei clãdiri.

CÃLIN
RECHEA


