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POPULAÞIA A SUBSCRIS DOAR 19% DIN OFERTA MFP

Finanþele sperã sã vândã titlurile de
stat, pe ultima sutã de metri
l Directorul Trezoriei, ªtefan Nanu: “Avem cereri pentru reducerea
valorii titlurilor”

Ministerul Finanþelor Publi-
ce (MFP) se aºteaptã ca
investitorii mari sã cum-

pere titluri de stat, în oferta dedicatã
populaþiei, pe ultima sutã
de metri – în ultimele trei
zile de subscriere -, având
în vedere cã, pânã ieri, ce-
tãþenii fãcuserã subscrieri
de numai19% din totalul
de 100 de milioane de lei.

ªtefan Nanu, Director
Trezorerie în cadrul Mi-
nisterului Finanþelor Pu-
blice, crede cã emisiunea
de titluri de stat pentru ce-
tãþeni va fi una de succes.

Domnia sa apreciazã cã cei mai
mulþi investitori vor veni mai spre
sfârºitul ofertei, pentru a nu-ºi bloca
banii prea mult timp, dând drept
exemplu experienþa anterioarã a

ofertelor publice iniþiale deulate de
stat.

În funcþie de rezultatele acestei
emisiuni, Ministerul Finanþelor ur-

meazã sã stabileascã o strategie pri-
vind viitorul unor împrumuturi simi-
lare.

ªtefan Nanu a spus cã autoritãþile
au primit sugestii , în urma
road-show-ului derulat în þarã.

Domnia sa a spus: ”Am fost la
Cluj, Timiºoara, Iaºi, Bucureºti.
Ne-au fost adresate solicitãri, care
considerãm cã sunt logice ºi fezabi-

le sã fie luate în considera-
re, pe viitor. De exemplu,
reducerea valorii nomina-
le a titlurilor sub 1.000 de
lei, astfel încât sã ne adre-
sãm persoanelor cu veni-
turi ºi mai mici. Unii
ne-au cerut maturitãþi mai
lungi, alþii ne-au cerut sã
le facem (n.r. ofertele) pe
o anumitã frecvenþã. O sã
vedem. Ca program pilot,

este foarte important pentru noi sã
ne stabilim o strategie vizavi de in-
strument”.

ALEXANDRU COSTEA

(continuare în pagina 7)

PRIMUL PROTOCOL DE COLABORARE
DINTRE O BANCÃ ROMÂNEASCÃ ªI CLIENÞI

BCR le cere
consumatorilor sã-i
supravegheze deciziile
l Dan Popescu, BCR: “Banca îºi modificã
ADN-ul - nu dorim sã ne judecãm cu clienþii,
pentru cã Tribunalul este un eºec de comunicare”
l Alin Iacob, AURSF: “Tomas Spurny a înþeles
cã, în perioada premergãtoare crizei, banca nu s-a
comportat aºa cum trebuia cu clienþii”

Î
n plinã crizã de încredere în
sistemul bancar, BCR solicitã
consumatorilor sã-i supraveghe-
ze acþiunile ºi sã o ajute în adop-

tarea deciziilor interne.
Banca pare cã ºi-ar fi

întors faþa cãtre clienþi,
anunþând, ieri, în premierã în secto-
rul nostru bancar, cã a semnat un
protocol de colaborare cu Asociaþia
Utilizatorilor Români de Servicii Fi-
nanciare (AURSF).

Principalul scop al protocolului
este stabilirea unor mãsuri în ve-
derea asigurãrii unui grad adecvat
de protecþie a consumatorilor ºi a

unui climat de transpa-
renþã ºi încredere în
relaþia acestora cu

banca, potrivit reprezentanþilor
instituþiei.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

AeRO nu gãseºte linia de plutire
l Valoarea tranzacþiilor zilnice a fost, în medie, de circa 24.000 de lei, în
primele patru luni de la relansarea ATS, însã au fost înregistrate ºi valori
de 90 de bani sau 10 lei l Brokerii îºi pãstreazã optimismul

La aproape patru luni de la re-
lansarea sistemului alternativ
de tranzacþionare al Bursei

de Valori Bucureºti, sub noua denu-
mire, piaþa AeRO încã nu reuºeºte
sã stârneascã interesul investitorilor,
în ciuda eforturilor susþinute ale
echipei BVB pentru promovarea
acestei platforme.

De pe 25 februarie ºi pânã în pre-
zent, valoarea tranzacþiilor zilnice a
fost, în medie, de circa 24.000 de lei,
însã AeRO a cunoscut ºi valori infime
ale tranzacþiilor, precum 90 de bani pe
30 martie sau 10,81 lei pe 21 mai.

Cu toate acestea, brokerii îºi
pãstreazã optimismul ºi susþin cã
existã potenþial de dezvoltare pentru
aceastã piaþã.

Ovidiu Dumitrescu, director ge-
neral adjunct al Tradeville, apreciazã
cã lichiditatea medie de 24.000 de lei
pe zi este scãzutã, dar considerã cã
noile companii listate pe AeRO au o
capitalizare micã ºi free float redus
ºi, ca atare, nu pot intra în atenþia
fondurilor de investiþii.

PETRE BARAC
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ECONOMIªTII DE LA FMI VIN CU O IDEE
“REVOLUÞIONARÃ” PRIN DISPERAREA EI

Creºterea nelimitatã a datoriei
publice este noua cale cãtre
supremaþia economicã?

Fondul Monetar Interna-
þional ºi marile bãnci centrale
nu au vãzut criza financiarã ºi
economicã care s-a declanºat
în a doua jumãtate a deceniu-
lui trecut. Pe fondul destabili-
zãrii grave a sistemului ban-
car, mãsurile ulterioare au
avut ca scop, aproape exclusiv, susþi-
nerea instituþiilor financiare, costul
operaþiunii fiind exorbitant pentru
bugetele þãrilor dezvoltate.

Dupã intrarea “trilionului” în vo-

cabularul curent, FMI a recu-
noscut cã recomandãrile adre-
sate unor þãri cum este Grecia
au fost greºite. Acum organi-
zaþia financiarã internaþionalã
se pronunþã pentru menþine-
rea politicilor monetare ultra-
relaxate ºi temperarea ritmu-

lui de reducere a deficitelor fiscale,
cerând chiar ºi bãncii centrale ameri-
cane sã amâne majorarea dobânzii
de politicã monetarã.

(continuare în pagina 5)

CENTRUL DE ANALIZÃ A INFORMAÞIILOR ªI EVALUARE A TENDINÞELOR - CAIET:

“Syriza româneascã” poate fi
marea surprizã a alegerilor
parlamentare din 2016 sau 2020

U
na din schimbãrile de
profunzime ale spaþiului
politic de la noi, din ulti-
mii ani, este apariþia unei

miºcãri stradale noi, difuze dar voca-
le, cu o identitate în principal de
stânga ºi care, prin capacitatea sa de
a mobiliza simpatizanþi din afara nu-
cleului dur (dupã cum s-a vãzut cu
ocazia marºurilor din toamna anului
2013 sau din primãvara lui 2015) are
un potenþial politic major, se aratã
într-un studiu al Centrului de analizã
a informaþiilor ºi evaluare a tendinþe-
lor – CAIET, care precizeazã cã ase-
mãnarea acestui vector cu partidul
extremist grec Syriza este, la prima
vedere, frapantã.

Syriza româneascã poate fi marea
surprizã a alegerilor parlamentare din
2016 sau 2020, considerã CAIET,
care a analizat care ar fi condiþiile ne-
cesare ºi probabilitatea apariþiei unui
fenomen Syriza în þara noastrã.

Analiºtii noteazã, însã, ºi cã o ase-
menea evoluþie la noi poate fi deter-
minatã numai în anumite condiþii.

Victoria Syriza în alegerile parla-
mentare din 2015 se datoreazã unui
cumul de factori, majoritatea ine-
xistenþi în România actualã, aratã stu-
diul citat: “Printre aceºtia se numãrã:
o tradiþie a stângii neconvenþionale, o

experienþã electoralã îndelungatã a
membrilor Syriza ºi a organizaþiilor
care o compun, precum ºi un conflict
de perspective acoperit în mod insufi-
cient de partidele principale.

Dintr-o perspectivã istoricã, suc-
cesul Syriza este un punct de infle-
xiune în conflictul dintre
stânga-establishment, social-demo-
cratã reprezentatã de PASOK (cel
mai puternic partid al stângii în ulti-
mele decenii) ºi curente marginale
pânã la momentul crizei economice.
Divizarea între segmentele societãþii
ºi scenei politice româneºti care îºi
asumã o identitate de stânga (PSD
vs. Uniþi Salvãm) este prin compara-
þie la început de drum, jucând un rol
minor pentru ambii actori.

Ponderea factorilor de mai sus va
fi ajustatã în momentul apariþiei unui
nou partid de stânga, cu o perspecti-
vã mai puþin moderatã decât PSD,
atât în ceea ce priveºte economia
României, cât ºi subiectele post-in-
dustriale (egalitatea de gen, ecolo-
gia, drepturile minoritãþilor). Când ºi
dacã o asemenea organizaþie se va
formaliza, atunci Partidul Social De-
mocrat va deveni vulnerabil”.

A.A.

(continuare în pagina 15)

Tsipras nu cedeazã
în negocierile cu
creditorii Greciei

Premierul grec Alexis Tsipras nu
s-a zgârcit nici ieri cu criticile la
adresa creditorii Greciei, acuzând
Fondul Monetar Internaþional de rã-
spundere „criminalã” pentru situa-
þia dificilã în care se aflã þara sa, re-
lateazã Bloomberg. Acesta nu a dat
niciun semn cã va ceda în cadrul ne-
gocierilor privind bailout-ul Gre-
ciei. În schimb, el a criticat insisten-
þa cu care FMI vrea sã impunã mã-
suri de austeritate ºi a acuzat Banca
Centralã Europeanã (BCE) cã folo-
seºte tactici asemãnãtoare cu „asfi-
xierea financiarã”.

„Situaþia în care ne aflãm astãzi
este cã poziþiile FMI prevaleazã
atunci când vine vorba de stricteþea
mãsurilor de austeritate cerute, în
timp ce poziþia UE prevaleazã atunci
când vine vorba de respingerea ori-
cãror discuþii despre sustenabilitatea
datoriilor Greciei”; a subliniat pri-
mul ministru grec.

Bloomberg comenteazã cã, în
aceste condiþii, sunt slabe ºanse ca
guvernul grec sã cadã la un acord cu
creditorii prea curând.

Fostul preºedinte BCE, Jean- Clau-
de Trichet, a spus ieri cã cea mai
bunã opþiune pentru Grecia este sã
rãmânã în zona euro întrucât popula-
þia este cea care va suporta consecin-
þele unui exit.

Domnia sa a spus cã, din informa-
þiile pe care le are, voinþa guvernului
grec ºi a poporului grec este sã rãm-
ânã în zona euro, lucru pe care ºi-l
doresc ºi partenerii europeni. „Dar
depinde de democraþia Greciei sã
decidã dacã rãmâne sau nu în zona
euro”, a completat domnia sa.

A.Z.

(continuare în pagina 6)

CAIET: "Personalitatea carismaticã a lui Alexis Tsipras

(foto) a favorizat traiectoria Syriza".

BANCI

Fostul vicepreºedinte BRD
Sorin Popa, din nou absent
la audierile DIICOT

Sorin Popa, fostul vicepreºedinte
al BRD, nu s-a prezentat vineri, când
a fost citat a doua oarã de procurorii
DIICOT în dosarul fraudãrii BRD cu
44 milioane de euro, susþin surse ju-
diciare. Pânã la închiderea ediþiei,
procurorul de caz nu luase încã deci-
zia transmiterii unei noi citaþii sau
aducerii lui Popa cu mandat, mai
spun sursele citate, care ne-au preci-
zat cã avocaþii fostului vicepreºedin-
te BRD au prezentat o motivare a ab-
senþei lui de la audieri.

Actualul dosar al fraudãrii BRD,
de circa 44 milioane de euro, este
disjuns din celebrul dosar al banche-

rilor iniþiat de DIICOT în anul 2012,
în care 56 de inculpaþi au fost trimiºi
în judecatã, iar prejudiciul adus
bãncii a fost stabilit la peste 80 de
milioane de euro. În acel caz au fost
audiate ºi nume grele, printre care se
numãrã Gheorghe (Bebe) Ionescu,
cuscrul preºedintelui Traian Bãsescu,
fostul preºedinte al BRD-GSG, Pa-
trick Gelin, dar ºi Sorin Popa, la vre-
mea aceea vicepreºedintele boardu-
lui de la Paris al BRD Group Societe
Generale.

A.T.
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Tsipras ºi Ponta au trântit leul
l Adrian Mitroi: “Pe termen lung, leul va fi
moneda care se va întãri”

Leul a ieºit necâºtigãtor din
lupta datã zilele trecute cu
moneda europeanã, un

euro ajungând, ieri, sã valoreze
4,4894 lei, cel mai înalt nivel din
ultimele cinci luni, în raport cu
moneda noastrã.

Deºi mare parte dintre analiºti
nu-ºi explicã întãrirea monedei euro
în raport cu leul, oficialii Bãncii Na-
þionale a României (BNR) susþin cã
evenimentele din Grecia ºi tensiuni-
le politice de la noi ar sta la baza evo-
luþiei cursului euro/leu.

Considerentele BNR vin în condi-

þiile în care surse bancare nu au vãzut
o legãturã directã între deprecierea
leului ºi criza financiarã din Grecia.

“ªi oficialii europeni, inclusiv re-
prezentanþii Bãncii Centrale Euro-
pene (BCE), se întreabã ce se
întâmplã cu euro, pentru cã nu existã
nicio explicaþie pentru aceastã evo-
luþie (n.r. apreciere faþã de alte mo-
nede)”, ne-a spus economistul Aure-
lian Dochia, administrator în cadrul
BRD Group Societe Generale.

E.O.
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