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COMISIE PARLAMENTARÃ ELENÃ:

“Datoria publicã a Greciei
este ilegalã, nelegitimã ºi odioasã”
l FMI: Atena nu va beneficia de o perioadã de
graþie dacã nu-ºi plãteºte datoria

Grecia nu ar trebui sã plãteascã
datoria externã de 320 de
miliarde de euro, deoarece

“este contractatã ilegal, este nelegi-
timã ºi odioasã”, potrivit concluzii-
lor prezentate într-un raport întoc-
mit de Comisia parlamentarã elenã
pentru Adevãr privind Datoria pu-
blicã.

Zoi Konstantopoulou, preºedinte-
le Parlamentului de la Atena, mem-
bru al partidului de guvernãmânt
Syriza, a declarat, dupã publicarea
raportului, cã poporul grec ar trebui
sã lupte pentru dreptate: “Statul elen
nu numai cã nu are posibilitatea sã
plãteascã aceastã datorie, dar, toto-
datã, ea nu ar trebui plãtitã pentru cã
reprezintã o încãlcare directã a drep-
turilor fundamentale ale omului.
Aceastã datorie este ilegalã, nelegiti-
mã ºi odioasã”.

Însã, opoziþia din þarã, care a criti-
cat conþinutul raportului, este de pã-
rere cã publicarea acestuia nu este
decât o tacticã politicã a guvernului,
care a rãmas fãrã bani.

Raportul mai aratã cã fondurile de
salvare primite de Grecia de la credi-
torii externi, în 2010 ºi 2012, au fost
gestionate din exterior prin scheme
complicate, împiedicând orice auto-
nomie fiscalã. Documentul noteazã
cã utilizarea banilor de salvare este
strict dictatã de creditori, astfel încât
mai puþin de 10% din aceste fonduri
au fost destinate cheltuielilor curente
ale guvernului.

Potrivit Comisiei parlamentare
menþionate, creºterea datoriei Gre-
ciei nu a fost cauzatã de cheltuieli
publice excesive, ci de plata
dobânzilor extrem de ridicate în inte-
resul creditorilor, de pierderile din

venituri fiscale ºi de cheltuielile mi-
litare excesive ºi nejustificate.

Raportul a mai evidenþiat impac-
tul programelor internaþionale de
salvare, care au dus la scãderea nive-
lului de trai în Grecia.

ALINA VASIESCU
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ASF ºi “ciobanii” –
în lumi paralele

Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) confirmã
cã nu a fãcut nici o promo-

vare pentru oferta de titluri de stat
pentru populaþie, ceea ce era evident
pentru toatã lumea, având în vedere
cã gradul de subscriere a emisiunii
de 100 de milioane de lei era sub
40%, ieri.

Reprezentanþii ASF explicã,
într-un rãspuns pentru ziarul
“BURSA”, ce a vrut sã spunã
preºedintele in-
stituþiei, Miºu
N e g r i þ o i u ,
atunci când a declarat cã atât sindica-
tul de intermediere, cât ºi ASF vor
stimula un program de promovare ºi
de publicitate, “astfel încât un cre-
scãtor de oi din vârful muntelui, care
face bani ºi nu-i mai investeºte în
dezvoltarea proprie, sã poatã sã
cumpere titluri de stat".

“ASF îºi propune demararea
unor campanii mediatice ºi de edu-
care financiarã pentru investitorii
de retail, atât în obligaþiuni cât ºi în
acþiuni”, ne-a transmis ASF, adã-

ugând: “Pentru prima emisiune de
titluri de stat, nu am avut acþiuni
specifice, dar ne propunem sã între-
prindem acþiuni de publicitate ºi re-
clamã care sã promoveze investiþii-
le pe piaþã de capital. La astfel de
acþiuni s-a referit domnul preºedin-
te Miºu Negriþoiu în declaraþiile
sale. De altfel, toate aceste tipuri de
acþiuni sunt cuprinse în proiectul
STEAM. La momentul oportun
vom reveni cu detalii. Deocamdatã,

oferta Ministe-
rului de Finanþe
ºi-a atins þinta,

dar este numai o emisiune-pilot”.
Miºu Negriþoiu a vorbit, în ca-

drul evenimentului de lansare a
ofertei Finanþelor, despre actuala
emisiune, ºi nu despre planurile
de viitor ale ASF. Este puþin ciu-
dat ca reprezentaþii ASF sã inter-
p re t eze ce a vru t sã spunã
preºedintele, dupã cum i-ar con-
veni.

ADINA ARDELEANU
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VICEPREªEDINTELE CEC BANK:

“În Roma anticã, faliþii erau tãiaþi în
atâtea bucãþi câþi creditori aveau”
l Nicolae Cintezã: “Declaraþia vicepreºedintelui CEC Bank este
neinspiratã, atrãgând prin originalitate” l Voivozeanu: “Mirela Iovu spune
sã-i tragem în þeapã pe toþi politicienii hoþi?” l Iohannis a promulgat
Legea insolvenþei persoanelor fizice

În Roma anticã, faliþii erau uciºi ºi
tãiaþi în atâtea bucãþi câþi creditori
aveau, în Evul Mediu erau legaþi la
stâlpul infamiei, iar în epoca moder-
nã erau bãgaþi la închisoarea datorni-
cilor, a amintit ieri vicepreºedintele
CEC Bank, Mirela Iovu, vorbind de-
spre legile insolvenþei, chiar în ziua
în care preºedintele þãrii promulga

legea insolvenþei persoanelor fizice.
„Practica a arãtat cã, dacã se ajunge

în insolvenþã, se pune în miºcare un
mecanism atât de complex ºi de im-
previzibil încât riºti ca la final sã con-
staþi cã, de fapt, garanþiile tale sunt fãrã
valoare sau au fost utilizate pentru alte
plãþi”, a declarat doamna Iovu, potrivit
Hotnews, adãugând: “Pentru a salva

afacerile de la faliment, poate este bine
sã avem… aºa.. un mic semn de între-
bare faþã de onestitatea celor pe care îi
finanþãm. Nu ºtiu câþi dintre dumnea-
voastrã cunoaºteþi cum erau trataþi fa-
liþii în Roma anticã.

ADRIANA RÃDUÞÃ
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CORESPONDENÞÃ DIN VARªOVIA

Bursa din Polonia pregãteºte
terenul pentru listarea
companiilor româneºti

l Preºedintele Pawel Tamborski: “Luptãm cu
London Stock Exchange pentru IPO-urile
companiilor din regiunea noastrã”

Reprezentanþii Bursei din
Varºovia îºi menþin strate-
gia anunþatã recent, potrivit

cãreia Warsaw Stock Exchage
(WSE) îºi doreºte sã atragã la listare
tot mai multe companii din regiunea
Europei Centrale ºi de Est.

În acest sens, vicepreºedintele
WSE, Grzegorz Zawada, a anunþat
cã Bursa din Varºovia va organiza, în
perioada urmãtoare, o serie de
“zile speciale” dedicate companii-
lor din regiune, prin care acestea
sã ia contactul cu investitorii polo-
nezi ºi nu numai, primul astfel de
eveniment urmând sã fie organizat
în þara noastrã.

Cu ocazia conferinþei “Warsaw
Capital Market Summit 2015”,
Grzegorz Zawada a þinut sã readucã
în atenþia publicã faptul cã Polonia
are cea mai rapidã creºtere economi-
cã din Europa ºi cã piaþa sa de capital
continuã pe acelaºi trend, din pun-
ctul de vedere al volumului tranzac-
þiilor, al calitãþii acþiunilor, în ceea ce
priveºte standardele de guvernanþã
corporativã sau interesul investitori-

lor.
Vicepreºedintele WSE a expli-

cat: “Noi, cei din board-ul Bursei de
Valori din Varºovia, ne dorim ca ºi
regiunea din care facem parte sã be-
neficieze de realizãrile Poloniei.
Vrem sã ne asigurãm cã succesul
nostru se transferã ºi în Europa Cen-
tralã ºi de Est. În acest sens, vom or-
ganiza evenimente speciale, prin
care companiile din þãrile respecti-
ve vor putea sã-ºi prezinte poveºtile
de succes în faþa investitorilor polo-
nezi. Foarte curând vom organiza
un astfel de eveniment dedicat
României”.

Grzegorz Zawada a subliniat cã
Bursa din Varºovia poartã discuþii
cu companii deja listate în þãri pre-
cum Lituania, Cehia sau Bulgaria,
în ideea unor listãri duale, dar a men-
þionat ºi faptul cã WSE încã nu are
contacte în acest sens cu societãþi din
þara noastrã.

La rândul sãu, Pawel Tamborski,
preºedintele Bursei din Varºovia, a
spus cã WSE are peste 60 de compa-
nii strãine listate, majoritatea dintre

ele fiind societãþi din Europa Centra-
lã ºi de Est.

Domnia sa a precizat: “Strategia
noastrã este sã devenim opþiunea
principalã a companiilor din regiune
care doresc sã se listeze, precum ºi
prima variantã a investitorilor atunci
când se gândesc sã-ºi plaseze capita-
lul în aceste companii”.

PETRE BARAC
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J. C. FLOWERS, ULTIMA SPERANÞÃ

A prins Carpatica, în
sfârºit, buchetul de flori?
A

fost liniºte la ultima
Adunare Generalã a
Acþionarilor Bãncii Car-
patica. Proprietarii deþi-

nãtori ai unor cote minoritare, dar
probabil ºi acþionarul
majoritar, care a lipsit
din motive “obiecti-
ve”, au vãzut ce scrie
pe zid înainte de im-
pact.

Votul deþinãtorilor
a circa 43% din capi-
talul social, deveniþi

“majoritari” prin bunãvoinþa BNR, a
deschis calea unui proces anevoios
de redresare a instituþiei financiare
cu capital românesc.

Toate punctele de pe ordinea de zi
a AGOA (Adunarea Generalã Ordi-
narã a Acþionarilor) ºi AGEA (Adu-
narea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor) au fost aprobate, cu ex-
cepþia propunerii de fuziune cu Nex-
tebank, probabil pe baza avertismen-
tului din înþelepciunea popularã
“cãci tot degeaba stãm noi la un loc
amândoi, douã nevoi”.

Problemele adunãrii anterioare au
fost rezolvate rapid. Deloitte a obþi-
nut majoritatea voturilor ºi a devenit
auditorul extern al bãncii, pe fondul
nemulþumirii acþionarilor în ceea ce
priveºte modul în care KPMG ºi-a
prezentat concluziile la ºedinþa pre-
cedentã.

De asemenea, conducerea execu-
tivã a bãncii a primit mandat pentru
îndeplinirea tuturor obligaþiilor ne-
cesare în scopul revenirii la condu-
cerea unitarã a instituþiei financiare,
un pas intermediar fiind reprezentat
ºi de reducerea numãrului membri-
lor din Consiliul de Supraveghere de
la cinci la trei.

Din pãcate pentru BCC, evaluarea
KPMG a activelor preluate de la de-
bitori ºi a celor fixe a fost foarte
apropiatã de cea a evaluatorului
agreat de BNR. Conform datelor de
la Fair Value, o companie înfiinþatã
în 2005, evaluarea activelor repose-
date în conformitate cu ordinul BNR
a fost de circa 33 de milioane de
euro, semnificativ sub valoarea esti-
matã de compania afiliatã Cushman
& Wakefield din România (43,6 mi-

lioane de euro). Diferenþa de milioa-
ne de euro înseamnã, bineînþeles, o
nouã creºtere a necesarului de capi-
tal al bãncii.

Dar a apãrut un cavaler alb pe cal
de aceeaºi culoare, sau poate cavaler
negru pe cal alb, care a transmis bãn-
cii o ofertã tentantã.

Johan Gabriels, directorul execu-
tiv al bãncii, a informat acþionarii cã
fondul de investiþii american J. C.
Flowers tocmai ºi-a revizuit oferta
pentru Carpatica. Fondul, înfiinþat
în 1998 de un fost partener de la
Goldman Sachs, nu este tocmai un
rechin “Mare Alb” pe plan interna-
þional, dar este pe aproape ºi poate
“tulbura” serios apele sistemului
bancar de la noi.

(continuare în pagina 5)

Banca Elveþiei
menþine dobânda
negativã
l Inflaþia din þarã va
reveni în teritoriu
pozitiv în 2017,
conform bãncii centrale

Banca Naþionalã a Elveþiei (SNB)
a decis, ieri, sã pãstreze dobânda de
politicã monetarã la nivelul negativ
de -0,75%, reiterând cã este pregãtitã
sã ia noi mãsuri pentru susþinerea de-
precierii francului, pe care îl consi-
derã “puternic supraevaluat”.

Oficialii bãncii centrale au decla-
rat cã SNB rãmâne activã pe piaþa
valutarã, ca sã nu permitã aprecierea
monedei naþionale.

“Dobânzile negative din Elveþia
fac deþinerile în franci mai puþin
atractive ºi vor ajuta la slãbirea mo-
nedei naþionale, în timp”, conform
anunþului SNB.

Decizia de ieri privind menþinerea
dobânzii a fost anticipatã de analiºti.

Pe de altã parte, banca centralã a
Elveþiei ºi-a modificat în sens pozi-
tiv previziunile pentru inflaþia din
þarã în 2015: -1%, de la –1,1% ante-
rior. Totodatã, banca anticipeazã o in-
flaþie medie de –0,4% în 2016, peste
estimarea de –0,5% lansatã în mar-
tie. SNB preconizeazã cã inflaþia va
reveni în teritoriu pozitiv în 2017.

SNB mai aºteaptã ca economia
Elveþiei sã aibã o creºtere sub 1% în
2015, estimare nemodificatã faþã de
cea din martie. (V.R.)

PIATA DE CAPITAL

CÃLIN
RECHEA

Autostrada Comarnic-Braºov,
adio, dar rãmân cu tine
lMinisterul Transporturilor dã vina pe lipsa
finanþãrii, valoarea mare a proiectului ºi riscul de
depãºire a deficitului bugetar l Guvernanþii vor
sã finanþeze proiectul prin instrumentele oferite
de Master Planul de Transport

Autoritãþile se încãpãþâneazã,
încã de pe vremea Guver-
nului Nãstase, sã nu con-

struiascã autostrada Comar-
nic-Braºov, anulând licitaþie dupã
licitaþie. Ieri, Compania de Auto-
strãzi (CNADNR) nu a vrut sã ne
facã vreo surprizã plãcutã ºi a anun-
þat cã, în urma finalizãrii negocierii
pentru atribuirea contractului de
concesiune cu asocierea Vinci-Stra-

bag-Aktor, a anulat procedura, pe
motiv cã antreprenorul general nu a
fãcut rost de finanþare de la institu-
þiile financiare internaþionale.

Lungimea totalã a sectorului de
autostradã este de 58 km, iar valoa-
rea totalã a lucrãrilor este de 1,2 mi-
liarde euro, inclusiv TVA.

ALINA TOMA
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