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CREªTERE PESTE
AªTEPTÃRI ÎN MAI

Inflaþia din zona
euro a trecut în
teritoriu pozitiv

Rata anualã a inflaþiei din zona
euro a urcat peste aºteptãri în luna
mai, dupã ce Banca Centralã Euro-
peanã (BCE) a lansat programul de
relaxare cantitativã, care presupune
achiziþii de active lunare de 60 de
miliarde de euro.

Potrivit estimãrii preliminare pu-
blicate ieri de Oficiul European de
Statisticã (Eurostat), rata anualã a in-
flaþiei în zona euro a urcat la 0,3% în
mai, de la zero în aprilie, în timp ce
analiºtii aºteptau 0,2%.

Luna trecutã, preþurile serviciilor
din zona euro au consemnat o
creºtere anualã de 1,3%, iar preþurile
alimentelor, alcoolului ºi þigãrilor -
de 1,2%. În schimb, preþul energiei a
scãzut cu 5%.

Conform estimãrilor BCE, rata in-
flaþiei din zona euro se va situa la
0,7% anul acesta ºi la 1,3% anul vii-
tor - mult sub þinta de 2% avutã în ve-
dere de instituþia financiarã.

HSBC se
pregãteºte sã
elimine pânã la
20.000 de angajaþi

“HSBC Holdings” Plc, cea mai
mare bancã din Europa, urmeazã sã
anunþe, în curând, un plan de restruc-
turare care presupune concedierea a
10.000 - 20.000 de angajaþi, spun
surse citate de presa strãinã.
(Citiþi, în pag. 16, articolul integral)
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NICOLAE CINTEZÃ:

“Nu BNR vrea bail-in,
ci Uniunea Europeanã”

l Prin procedura de bail-in, bãncile cu probleme
sunt salvate ºi din banii deponenþilor negarantaþi
l Cintezã: “Vrem în zona euro, dar nu suntem
capabili sã transpunem legile UE”

A
utoritãþile de la noi do-
resc sã intrãm în zona
euro, dar nu sunt în sta-
re sã transpunã pre-

vederile europene în legislaþia
noastrã, iar atunci când o fac, o fac
incorect, este de pãrere Nicolae
Cintezã, directorul direcþiei de su-
praveghere din cadrul Bãncii Naþio-
nale a României (BNR).

Afirmaþia domniei sale vine în
contextul în care Comisia Europea-
nã a început procedura de infringe-

ment împotriva þãrii noastre pentru
netranspunerea directivei care pri-
veºte redresarea ºi rezoluþia institu-
þiilor bancare.

Potrivit Comisiei, avem doar
doar douã luni la dispoziþie sã
aprobãm o lege care sã prevadã
reglementãrile UE în domeniu,
altfel vom ajunge în faþa Curþii de
Justiþie.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

IOANNIS PAPALEKAS:

“Banii s-au ieftinit
foarte mult”
l ”Avem în plan sã investim încã un miliard de
euro în urmãtorii doi ani” l “Ideea este sã
învãþãm din greºelile fãcute în Grecia, ca acestea
sã nu fie repetate”

Reporter: La ce valoare totalã se
ridicã investiþiile Globalworth în
acest an?

Ioannis Papalekas: Probabil cã
vom încheia anul acesta cu active de
peste 1 miliard de euro. Vom livra
clãdirile “Bucharest One”
ºi “Gara Herãstrãu”, vom
finaliza achiziþia de la
Skanska - Green Court- ,
prima clãdire, ºi vrem sã o
cumpãrãm ºi pe cea de-a
doua.

În fiecare colþ al Bucu-
reºtiului avem investiþi câte
50 milioane euro. Suntem
foarte activi pe zona de
achiziþii ºi vrem sã ne dez-
voltãm, în special în zona
industrialã ºi logisticã.

Avem în plan sã in-
vestim încã un miliard de
euro în urmãtorii doi ani ºi
ne axãm pe Timiºoara,
piaþã unde am intrat deja.

Deþinem peste 150.000
metri pãtraþi livraþi pe par-
tea logisticã ºi vom începe sã con-
struim încã 150.000 de mp tot pe
partea logisticã.

De asemenea, vom demara con-
strucþia de birouri în Timiºoara, iar

pe partea logisticã ne intereseazã foarte
mult ºi zonele Cluj ºi Constanþa.

A consemnat
ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 2)

Pe unde o fi fugit Hayssam Omar?
Cîteodatã e plãcut sã trãieºti în

România. Nu te plictiseºti…
Cînd Statul Român a prins un tero-

rist, în persoana lui Omar Hayssam,
ne-am simþit un pic ameninþaþi… Pe-
ricolul global de care ºtiam de la te-
levizor ajunsese ºi la noi. Ne-am
simþit însã imediat în siguranþã, cãci
autoritãþile au anihilat în timp record
acest pericol.

Cu teroristul dupã gratii, intri în
rîndul lumii, faci deja parte din clu-
bul þãrilor civilizate…

Apoi am aflat cã teroristul a fugit.
Nici n-a trebuit sã escaladeze ziduri, sã
taie gratii cu flexul strecurat în franze-
lã sausãsape tuneluri caMonteCristo.
L-a eliberat un judecãtor, la cererea
procurorului. Odatã în libertate, terori-
stul n-a mai fost supravegheat, urmã-
rit, monitorizat. Pesemne cã oficialii
români au vrut sã-ºi manifeste creºti-
neasca încredere în semeni…

Povestea expatrierii clandestine a
fost una abracadabrantã: Hayssam a
fugit înghesuit de berbecuþi, pe un
vas comercial care îmbarcase numi-

tele patrupede spre a le transporta în
Orient.

Ridicolul poveºtii a condus la co-
rectarea unor detalii ale voiajului
maritim.

S-a instrumentat un dosar penal în
care Mustafa Tartousi a ºi fost con-
damnat, dosar din care rezultã cã
Omar Hayssam a pãrãsit România
prin portul Constanþa, la bordul unui
cargou care transporta cherestea, cã-
lãtorind în cabina inginerului pînã la

Alexandria, în Egipt.
Sâmbãtã, 29 mai, jurnalistele

înrudite Oana Stancu ºi Adina
Anghelescu-Stancu au prezentat la
Antena 3 rechizitoriul altui dosar
care va mai trimite un arab în puºcã-
rie, anume pe penalul preacinstit
Mohammed Yassin. Conform acestui
rechizitoriu, în data de 11 noiembrie
2014, Hayssam a denunþat, printre
alte fapte ºi delicte, “Infracþiunile de
cumpãrare de influenþã ºi trafic de
influenþã, prev. de art. 292 alin. (1)
din Codul Penal rap. la art. 6 din le-
gea nr. 78/2000 ºi art. 291 alin. (1)
din CP, constând în aceea cã, în anul
2006, Yassin Mohamad ar fi pretins
ºi primit suma de 150.000 dolari
SUA, în schimbul influenþei exerci-
tate asupra funcþionarilor de la pun-
ctul de trecere a frontierei Vama
Veche, pentru a facilita trecerea ile-
galã a frontierei de cãtre denunþãto-
rul Omar Hayssam”.

MIHAI ANTONESCU

(continuare în pagina 7)

În ce fel de uniune monetarã
intrãm conteazã!

O
cheie de înþelegere a ce-
lui mai recent text al
domnului Teodor Stolo-
jan din Bursa (29 mai,

a.c.) este cã zona euro are
particularitãþi nãscute din
istoria sa, restricþii de ordin
politic ºi circumstanþe care
fac ca þãrile creditoare sã nu
fie dispuse sã asiste þãri
debitoare, mai ales când
acestea din urmã dovedesc
“iresponsabilitate în politica
economicã”. Este o judecatã uºor de
împãrtãºit. Vreau sã stãrui însã asu-
pra afirmaþiei cã “zona euro nu va
deveni niciodatã o uniune monetarã
idealã, ca aceea descrisã în manuale-
le de economie” ºi cã “nici nu poate
fi comparatã cu sistemele monetare
din SUA ºi Germania”.

1. Opinia mea este cã nu o con-
strucþie “idealã” a euroariei este în
discuþie, ci un mod de funcþionare
care este acum mult suboptim ºi de
care trebuie sã fim toþi interesaþi -
atât þãri din zona euro, cât ºi þãri aspi-
rante la aderare. Totodatã, consider
cã experienþa americanã ºi cea ger-
manã privind sisteme monetare fe-
derale au relevanþã. Observaþiile de
mai jos pornesc nu numai de la “ma-
nuale”. Deºi ºtiinþa economicã lu-
creazã cu aproximaþii ºi prezintã nu-
meroase controverse, ea are ce sã ne
înveþe, fiind influenþatã de mersul
faptelor, de realitate.

Într-o uniune monetarã, deze-
chilibre excesive apar nu numai ca
urmare a unor politici economice

“iresponsabile”. Aceasta se vede
elocvent din funcþionarea zonei
euro. Pot fi controlate deficite buge-
tare ºi cvasi-fiscale relativ bine ºi tot

se ajunge în necaz dacã deze-
chilibre excesive sunt provo-
cate de sectorul privat. ªi este
hazardat sã se mizeze numai
pe mãsuri macro-prudenþiale
la nivel naþional pentru a le li-
mita. Nu existã un ciclu eco-
nomic sincronizat în zona
euro, care sã exprime “opti-

malitate”, grade de dezvoltare apro-
piate ºi pieþe suficient de flexibile.
Dat fiind cã politica monetarã a BCE
se raporteazã la condiþii prevalente
în economiile dominante (în ciuda
QE de acum), pot sã aparã discre-
panþe de condiþii ºi asincronii impor-
tante în ciclurile naþionale. Acestea
din urmã pot induce rate diferite de
creºtere economicã, rate de ºomaj
accentuat diferite, care sã se concre-
tizeze în diferenþe majore în execu-
þiile bugetare, în deficite. Stabiliza-
torii automaþi (cheltuieli publice au-
tomate ce þin cont de ºomajul invo-
luntar) pot conduce la deficite mari
în unele þãri, care pot intra în contra-
dicþie cu cerinþe ale Pactului Fiscal,
chiar dacã are inclusã o clauzã de fle-
xibilitate. Alãsa numai pe seama bu-
getelor naþionale aceastã situaþie nu
se poate întemeia pe argumentul cã
zona euro ar fi o construcþie aparte,
care îºi defineºte treptat instrumente
de corecþie. A nu medita la aceste
aspecte nu are merit. Este ºi motivul
pentru care experþi ai Comisiei ºi

înalþi oficiali din UE amintesc nevo-
ia unei capacitãþi fiscale. Aºteptatul
nou pachet de reforme pentru guver-
nanþa zonei euro exprima tocmai cãutãri
febrile de a se ieºi dintr-o situaþie foarte
complicatã. Este de vãzut ce va aduce
Consiliul de la finele lui iunie.

Se afirma în textul din 29 mai cã
un buget comun, o capacitate fiscalã
nu sunt fezabile, fiindcã este greu de
acceptat ca un stat membru sã accep-
te cheltuieli izvorâte din “iresponsa-
bilitate macroeconomicã”. Dar, când
dezechilibre rezultã din cicluri, con-
diþii economice diferite ºi nu din ma-
nagement macroeconomic defectu-
os ce facem? Sã înþelegem cã guver-
nele trebuie sã urmeze o disciplinã
fiscalã impusã indiferent de mersul
economiilor. Sã disparã stabilizatorii
automaþi, politicile sã fie prociclice
când deficite se adâncesc? O anume
flexibilitate a Pactului Fiscal este
insuficientã pentru condiþii reale
fiindcã priveºte numai bugetele na-
þionale. Mai este ºi problema coor-
donãrii politicilor la nivelul euroa-
riei, care nu a fost adecvatã în anii de
crizã. Altfel spus, cine ºi cum se iau
deciziile în euroarie prezintã un inte-
res mare. Mecanismele noi de guver-
nanþã, inclusiv ESM (Mecanismul
de Stabilitate) sunt, în opinia mea,
dispozitive, mai degrabã de gestio-
nare a crizei ºi mai puþin creaþii me-
nite sã rãspundã la cerinþele unei
uniuni monetare. Iar Uniunea Ban-
carã nu este o soluþie la problema
fiscalã a euroariei.

(continuare în pagina 7)

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

afla în al patrulea numãr din 2015 al
revistei BURSA CONSTRUCÞIILOR.

Ioannis Papalekas, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din România,

considerat “vulturul fãrã chip” întrucât nu obiºnuiºte sã aparã prea des în

mass-media, ºi-a prezentat recent intenþiile privind business-ul sãu în

România.

El a anunþat cã va termina acest an cu active de peste 1 miliard de euro în

portofoliul fondului pe care îl conduce – “Globalworth” - ºi are în vedere sã

mai investeascã încã un miliard de euro în urmãtorii doi ani. “Globalworth”

este interesat ºi de sectorul logistic ºi industrial din zone precum Cluj,

Timiºoara ºi Constanþa, unde va investi circa 300 de milioane de euro.

Papalekas mai vrea sã dezvolte ºi un proiect rezidenþial în zona Floreasca

din Capitalã, la fosta fabricã Automatica.

DANIEL
DÃIANU

Tsipras: Grecia
le-a trimis
creditorilor un
plan complet
de reforme
l Daniele Nouy, SSM:
“Bãncile elene rãmân
solvabile”

Guvernul Greciei le-a trimis, luni
noaptea, creditorilor internaþionali
un plan complet de reforme, potrivit
declaraþiilor fãcute ieri de premierul
elen Alexis Tsipras, care le cere lide-
rilor europeni sã accepte “propuneri-
le realiste” pentru ca acordul de fi-
nanþare sã poatã fi realizat.

A.V.

(continuare în pagina 6)

NICOLAE CINTEZÃ:

“Bãncile nu mai vor sã dea credite,
în contextul legislaþiei impredictibile”

Majoritatea companiilor in-
tenþioneazã sã îºi menþinã
sau sã îºi reducã gradul

de îndatorare bancarã, potrivit unui
studiu realizat de BNR. Acesta aratã
cã o proporþie de 64% dintre firmele
chestionate nu ar lua un credit în lei
ºi 68% dintre societãþile comerciale
nu ar contracta un împrumut în euro.

62% dintre firmele care au rãspuns
întrebãrilor BNR au precizat cã nu
au aplicat în vederea obþinerii de fi-
nanþare de la instituþiile financiare în
perioada octombrie 2014-martie
2015 (62 la sutã).

În opinia lui Nicolae Cintezã, di-
rectorul Direcþiei de Supraveghere
din BNR, faptul cã întreprinzãtorii

nu mai sunt dispuºi sã se împrumu-
te la bãnci este o problemã, însã
întrebarea care se pune este dacã
aceºtia ar îndeplini condiþiile im-
puse pentru contractarea unui cre-
dit.

E.O.

(continuare în pagina 5)

DUPÃ ANUNÞUL ACORDULUI PENTRU
EXPLOATARE ÎN ROMÂNIA, COTAÞIA
ACÞIUNILOR A EXPLODAT

Mining Watch sugereazã
manipularea acþiunilor
“Carpathian Gold”

Cotaþia acþiunilor compa-
niei canadiene “Carpat-
hian Gold” a explodat,

dupã ce, miercurea trecutã, socie-
tatea a anunþat cã a ajuns la un
acord cu Agenþia Naþionalã pen-
tru Resurse Minerale (ANRM)
pentru obþinerea unei licenþe de
20 de ani pentru exploatarea zãcã-
mintelor de la Rovina, prin subsi-
diara localã Samax România
SRL.

PETRE BARAC

(continuare în pagina 3)


