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Guvernul a aprobat Legea confiscãrii
depozitelor din bãnci

Guvernul a aprobat, ieri, pro-
iectul de lege care prevede,
printre altele, ºi confiscarea

banilor din depozitele negarantate,
pentru salvarea bãncilor cu probleme.

Astfel, în timp ce premierul Victor
Ponta se reface în Istanbul, premie-
rul interimar Gabriel Oprea a girat
Legea bail-in-ului, aceasta urmând
sã se aplice ºi la noi începând de anul
viitor.

Autoritãþile ar fi trebuit sã tran-
spunã în legislaþia noastrã prevederi-
le europene privind rezoluþia banca-
rã încã de anul trecut.

Întrucât nu ºi-au îndeplinit aceastã
obligaþie, Comisia Europeanã a înce-

put procedura de infringement împo-
triva þãrii noastre pentru netranspune-
rea directivei care priveºte redresarea
ºi rezoluþia instituþiilor bancare.

Nicolae Cintezã, directorul Direc-
þiei de Supraveghere din cadrul Bãn-
cii Naþionale a României (BNR) se
aratã extrem de nemulþumit de mo-
dul în care sunt transpuse legile eu-
ropene în legislaþia naþionalã.

Domnia sa ne-a declarat, recent:
“Mã surprinde modul «original» în
care sunt transpuse prevederile euro-
pene în legislaþia noastrã. Este vorba
despre un populism naþional care nu
face decât rãu, creând animozitãþi
între bãnci ºi clienþi ºi deteriorând

imaginea þãrii noastre pe plan ex-
tern”.

Textul proiectului pe care Guver-
nul ºi-a dat, ieri, girul a fost întocmit
de BNR.

Referitor la procedura bail-in-ului,
Nicolae Cintezã ne-a precizat: “Tex-
tul transmis de Banca Centralã cãtre
MFPnu face altceva decât sã transpu-
nã prevederile europene. Trebuie sã
înþelegem cã nu BNR impune aplica-
rea bail-in-ului, printre soluþiile de
salvare a bãncilor cu probleme, ci
Uniunea Europeanã cere acest lucru.
(…) Existã foarte multe discuþii lega-
te de constituþionalitatea acestei mã-
suri impuse de UE care se numeºte

bail-in. În opinia mea, comentariile
de acest gen ar trebui depãºite,
întrucât atunci când am acceptat sã
intrãm în UE am acceptat ºi cã orice
directivã europeanã va fi transpusã în
legislaþia naþionalã”.

Bogdan Olteanu, viceguvernato-
rul BNR, ne-a explicat cã rezoluþia
este mecanismul prin care sunt sal-
vate pãrþile bune din bãncile cu pro-
bleme, considerându-se cã o lichida-
re potrivit principiilor generale de
insolvenþã ar cauza prea multe ele-
mente colaterale.

EMILIA OLESCU

ªTIREA NUMÃRUL 1:

Oana Lis a luat bani de la Viorel
Lis ºi a plecat la mare, cu altul;
ea nu este gravidã.
ªTIREA NUMÃRUL 2:

Leo de la Strehaia a fãcut dragoste cu
iubita lui, dar ºi cu mama ei.
ªTIREA NUMÃRUL 3:

Grecia a dat faliment.

U
rmãtoarele zile vor
transforma Europa, a ti-
trat o influentã publicaþie
americanã, relativ la

bascularea Greciei din Zona Euro,
confirmându-mi previziunile de
acum trei ani, când am scris, în
BURSA, cã “Lumea s-a sfârºit”, pen-
tru ca, ulterior, sã detaliez calendarul
manifestãrii acestui fapt, susþinând
cã, începând din vara-toamna acestui
an, sfârºitul sistemului în care trãim
va deveni evident pentru toatã lumea.

Ei bine, am greºit.
Nu amluat în calcul câteva lucruri.
În primul rând, acum trei ani, nu am

prevãzutcãacumOanaLisvaluabanide
la Viorel Lis, ca sã se ducã la mare cu al-
tul, o ºtire într-atât de interesantã pentru
mass-media noastrã, încât televiziunile
s-au ocupat intens de detaliile palpitante
aleraporturilordinacesttriunghiamoros.

În al doilea rând, mass-media
româneascã a aprins fanteziile publicu-
lui, informându-l cã Leo de la Strehaia
nu s-a mãrginit sã facã dragoste doar cu
iubita lui, ci ºi-a extins amabilitatea ºi
asupra mamei acesteia, Dana Crimina-
la (care nu recunoaºte chestia).

MAKE

(continuare în pagina 2)

Guvernul
elveþian susþine
mãsurile bãncii
centrale pentru
slãbirea francului

Guvernul elveþian sprijinã efortu-
rile bãncii centrale a þãrii (SNB) pen-
tru slãbirea francului “puternic su-
praevaluat”, care pare cã va þine
creºterea economiei naþionale la un
nivel slab în trimestrele viitoare, dar
nu va genera o crizã.

Sãptãmâna aceasta, SNB a con-
firmat în mod public faptul cã a in-
tervenit pentru deprecierea fran-
cului.

În aceste condiþii, guvernul elve-
þian a precizat: “Cererea internã sta-
bilã ºi aºteptata redresare a exportu-
rilor zonei euro ar trebui sã previnã
intrarea într-o crizã, dar existã riscuri
semnificative la adresa economiei,
pe fondul viitorului incert al
Greciei”.

Amintim cã, luni, Banca Naþiona-
lã a Elveþiei a intervenit pe pieþele
valutare, încercând sã opreascã apre-
cierea francului, dupã ce Grecia a
anunþat impunerea unor restricþii
asupra miºcãrilor de capital ºi închi-
derea bãncilor. Preºedintele Bãncii
Elveþiei, Thomas Jordan, a confir-
mat mãsura, dar nu a dat detalii
despre nivelul intervenþiei.

Banca Elveþiei se confruntã cu
efectele francului puternic dupã
ce, la data de 15 ianuarie 2015, a
eliminat pragul de 1,20 unitãþi
pentru un euro. Eliminarea pragu-
lui a dus la aprecierea francului cu
13% în raport cu euro, ceea ce a
creat probleme pentru exportatorii
elveþieni.

V.R.

FALIMENTUL GRECIEI?

MANIPULARE A PRESEI INTERNAÞIONALE

Uite referendum, nu e referendum

Î
n ceasul al 12-lea (înainte de ora
12.00 noaptea din data de 30 iu-
nie, când expira scadenþa plãþii

datoriei Greciei cãtre FMI), Alexis
Tsipras, premierul Greciei, a trimis

o scrisoare cu noi propuneri autori-
tãþilor europene ºi FMI.

E.O.

(detalii în pagina 2)

Complexul Oltenia
acuzã ANRE cã împiedicã
exporturile prin bursa regionalã
l Compania cere organelor competente sã verifice operaþiunile de
import-export cu Ungaria

Laurenþiu Ciurel, directorul
general al Complexului
Energetic Oltenia (CEO),

acuzã ANRE (reglementatorul pie-
þei de energie) cã nu schimbã reguli-
le de alocare a capacitãþii de tran-
sport pe graniþa cu Ungaria ºi cã
împiedicã, estfel, exportul prin bur-
sa regionalã de energie.

Domnia sa ne-a declarat: “Ne tre-
buie noi reglementãri pentru alocãri-
le prin licitaþie a capacitãþilor de
transport. Licitaþiile sunt anuale, se-
mestriale ºi lunare, iar taxa de re-
zervare a crescut semnificativ prin
sistemul impus de ANRE de la 50 de
eurocenþi la 5-7 euro/MWh. Produ-
cãtorii nu-ºi permit sã liciteze la pre-
þuri aºa de mari, dar traderii o fac
pentru cã iau energie eolianã ºi foto-
voltaicã ieftinã ºi o duc peste graniþã.

În plus, în urma acestor licitaþii nu
mai rãmâne capacitate disponibilã
pentru tranzacþiile zilnice realizate
pe bursa regionalã de energie”.

Directorul CEO ne-a mai spus cã
pe relaþia România-Ungaria, capaci-
tatea de transport disponibilã în acest
an a fost între 0 ºi 24 MW, în timp ce
pe relaþia Ungaria-România existã
1.300 MWh. Astfel, au crescut foarte
mult importurile de energie din
Ungaria, despre care Laurenþiu
Ciurel spune cã are provenienþã româ-
nescã: “Energia verde, care este sub-
venþionatã, este dusã peste graniþã la
preþuri mici ºi importatã la tarife mult
mai mari, prin intermediul unor di-
verºi furnizori. Aceºti furnizori þin
capacitatea de transport rezervatã
deºi nu o utilizeazã în totalitate ºi ne
blocheazã pe noi sã exportãm prin
tranzacþiile realizate pe piaþa zilnicã”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 5)

Gazprom a oprit furnizarea
gazelor cãtre Ucraina
l Tranzitul spre Europa, neafectat

Gazprom a sistat, începând
de ieri, livrarea gazelor na-
turale cãtre Ucraina, deoa-

rece Kievul nu ºi-a mai plãtit factu-
rile, dupã cum a anunþat Alexei
Miller, directorul general al gigan-
tului rus. „Gazprom nu va asigura
gazul pentru Ucraina, indiferent de
preþ, dacã nu existã plãþi în avans”,
a subliniat domnia sa, citat de Reu-
ters.

Discuþiile de marþi din Viena
dintre Rusia, Ucraina ºi Comisia
Europeanã asupra noilor termeni
de livrare a gazului s-au soldat cu
un eºec, Kievul solicitând un di-
scount mai mare decât cel oferit de
Gazprom.

Potrivit icis.com, Naftogaz a spus
cã va onora toate acordurile de tran-
zit pentru gazele destinate Europei ºi
Turciei. Publicaþia noteazã cã, pro-
babil, Ucraina îºi va majora comen-
zile de gaze cãtre furnizori europeni,
miºcare ce va genera o creºtere de
preþ în special pentru necesarul din
iarnã.

Sputniknews.com relateazã cã
Gazprom a refuzat sã schimbe meca-
nismul de stabilire a preþului gazelor
livrate Ucrainei pânã în 2019, când
expirã contractul încheiat în 2009.
Acest contract are o formulã de preþ
pentru ajustarea trimestrialã.

A.Z.

Jos Bãsescu!

Grecia, în incapacitate tehnicã de platã

Grecia a intrat, la finele zilei
de 30 iunie, în incapacitate
de plãþi, din punct de vede-

re tehnic, ca urmare a faptului cã nu
a putut plãti tranºa de 1,6 miliarde

de euro cãtre Fondul Monetar Inter-
naþional (FMI).

A.V.

(detalii în pagina 3)

LIDERII UE SE OPUN REFERENDUMULUI
Joseph Stiglitz: “Europa
nu democraþie înseamnã?”

Liderii europeni încep în sfârºit sã
dezvãluie adevãrata naturã a disputei
pe datoria Greciei aflatã în curs de
desfãºurare, iar rãspunsul nu este
plãcut: este despre putere ºi demo-
craþie mult mai mult decât despre
bani ºi economie, considerã Joseph
Stiglitz, laureat al Premiului Nobel

pentru Economie, care a scris o ana-
lizã intitulatã “Atacul Europei asu-
pra democraþiei greceºti”, pe site-ul
project-syndicate.org, luni.

(continuare în pagina 6)

Citiþi, în pagina 2,
“Joseph Stiglitz ºi Paul Krugman

ar vota NU la Referendum”.

Wilkomen în der holle

Dupã ce default-ul suveran
al Greciei a devenit realita-
te fapticã, cred cã e mo-

mentul sã stãm strâmb ºi sã judecãm
drept. Cred cã sunt multe, foarte
multe lucruri pe care lumea evitã sã
le punã în discuþie, fie pentru cã mã-
rimile tehnocratice ale Europei nu

trebuie deranjate, fie pentru cã nu e
bine sã pui gaz pe foc.

GHEORGHE PIPEREA

(detalii în pagina 2)

Citiþi detalii despre situaþia

Greciei în paginile 2-3.

Citiþi detalii în pagina 8.


