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DUPÃ 25 DE ANI

Apus de soare la BNR?
l Vocile susþin cã Mugur Isãrescu se retrage: dupã unele, la pensie, dupã
altele, ca premier

M
ugur Isãrescu ºi-ar
putea depune demisia
pânã în luna octom-
brie din funcþia de gu-

vernator al Bãncii Naþionale, ne-au
declarat trei surse diferite din in-
dustria financiarã. Unele din aceste
voci susþin cã Mugur Isãrescu se va
pensiona, în ciuda faptului cã mai
sunt patru ani din actualul sãu man-
dat ca guvernator BNR, altele spun
cã va prelua funcþia de premier în ca-
drul unui guvern de tehnocraþi, care
va pregãti alegerile de anul viitor.

În cel de-al doilea caz, Mugur Isã-
rescu ar putea fi doar detaºat de la

BNR, aºa cum s-a întâmplat în 1999,
când a ocupat fotoliul de prim-mi-
nistru timp de un an de zile.

Contactaþi de ziarul BURSA, re-
prezentanþii din cadrul Biroului de
presã al BNR ne-au declarat: “Con-
form Hotãrârii Parlamentului nr. 27
din 16 iunie 2014, publicatã în Mo-
nitorul Oficial, Partea I 443 din 17
iunie 2014, Parlamentul României a
adoptat hotãrârea de numire a mem-
brilor în Consiliul de administraþie al
Bãncii Naþionale a României, cu no-
minalizarea conducerii executive a
acesteia, pentru o perioadã de 5 ani,
începând cu data de 11 octombrie

2014”.
Printre numele vehiculate care ar

putea lua locul lui Mugur Isãrescu se
numãrã prim-viceguvernatorul Flo-
rin Georgescu, viceguvernatorul
Bogdan Olteanu, Nicolae Dãnilã,
actualmente preºedinte la Transfond,
dar ºi Traian Halalai, director
executiv Eximbank.

Mugur Isãrescu este cel mai lon-
geviv guvernator al unei bãnci cen-
trale din lume, aflându-se la condu-
cerea Bãncii Naþionale a României
de 25 de ani. Potrivit sondajelor de
opinie, se aflã în topul încrederii
românilor. n

Mai bine o Harvard-nistã,
decât un anchetat, la BEI?
lMinistrul “Apcizã” se mutã la BEI, potrivit
surselor, pe un salariu de 35.000 de euro pe lunã

Ioana Petrescu, fosta ministrã a
Finanþelor, cu studii la Harvard,
ar fi fost propusã de însuºi pre-

mierul Victor Ponta sã îl înlocuiascã
pe Mihai Tãnãsescu, în funcþia de
vicepreºedinte al Bãncii Europene
de Investiþii (BEI), potrivit informa-
þiilor publicate de site-ul pesurse.ro.

Corneliu Calotã, purtãtorul de
cuvânt al Guvernului, ne-a spus cã

nu poate confirma informaþia.
Saltul ar fi unul spectaculos, cel

puþin din punct de vedere financiar,
pentru Ioana Petrescu, care în 2014
spunea cã, în SUA, o aºteaptã un job
de 100.000 de dolari pe an. La BEI,
salariul ar fi de patru ori mai mare
comparativ cu oportunitatea din
Statele Unite, pe care Ioana Petrescu
susþine cã a refuzat-o pentru funcþia
de la Guvern.

Nominalizarea Ioanei Petrescu la
BEI nu este încã oficialã, însã.

BEI a luat act de relatãrile din pre-
sã referitoare la numirea Ioanei Pe-
trescu în locul lui Mihai Tãnãsescu,
ne-au spus surse din cadrul institu-
þiei.

Potrivit acestora, numirea vice-
preºedinþilor BEI se face de cãtre
Boardul Guvernatorilor, la propune-
rea Boardului Directorilor. (A.A.)

(continuare în pagina 6)

MARIO DRAGHI:

“BCE este gata
sã suplimenteze
stimulii, la
nevoie”

Banca Centralã Europeanã (BCE)
este pregãtitã sã suplimenteze mãsu-
rile de stimulare dacã economia zo-
nei euro va avea nevoie, a declarat
ieri preºedintele instituþiei, Mario
Draghi, într-o conferinþã de presã, la
care a anunþat cã BCE a redus esti-
mãrile referitoare la inflaþie pentru
2015 ºi 2016.

Declaraþia referitoare la mãsurile
de stimulare a provocat deprecierea
imediatã a euro, care era în declin cu
0,9%, la 1,1117 dolari pe unitate,
transmite MarketWatch, potrivit
Mediafax.

BCE a redus estimarea referitoare
la inflaþia din acest an la numai
0,1%, de la nivelul de 0,3% progno-
zat în iunie. Pentru 2016, banca se
aºteaptã la accelerarea inflaþiei la
1,1%, care este totuºi sub estimarea
anterioarã, de 1,5%. În 2017, repre-
zentanþii BCE anticipeazã o inflaþie
de 1,7%, apropiatã de aºteptarea ini-
þialã de 1,8%.

Banca prognozeazã pentru acest
an o creºtere economicã de 1,4%,
care se va accelera la 1,8% în 2016.

Draghi a mai spus cã BCE este
pregãtitã sã aplice integral progra-
mul de achiziþii de obligaþiuni, în
valoare totalã de peste 1.000 de miliar-
dedeeuro, pânã la termenulde16sep-
tembrie 2016 sau dincolo de aceastã
datã, dacã va fi necesar. El a mai arã-
tat cã programul decurge bine, iar
banca va majora ponderea investiþiei
bãncii într-o singurã emisiune de
obligaþiuni, de la 25% la 33%.

F.A.

(continuare în pagina 8)

Sobolewski, expediat...
de la Poºta Românã
l Dante Stein, noul preºedinte

L
udwik Sobolewski, direc-
torul general al Bursei de
Valori Bucureºti, a fost
înlocuit de la conducerea

Poºtei Române, în cadrul Adunãrii
Generale a Acþionarilor de pe 15 iu-
lie.

Reprezentanþii Poºtei Române
ne-au transmis: “Membrii CA al
Poºtei Române, aleºi în AGA din 15
iulie 2015, sunt: Dante Stein
(Preºedinte CA), Alexandru Petrescu,

Benoit Pleska ºi Adrian Cighi”.
Ludwik Sobolewski preluase

funcþia de preºedinte la Poºta
Românã, în vara lui 2014, stârnind
nemulþumirea unor membri din Con-
siliul Bursei, pe motiv cã nu au fost
consultaþi cu privire la aceastã
miºcare, în contextul în care polone-
zul venise recent la conducerea BVB.

Încã de atunci, Sobolewski se
aºtepta sã aibã un mandat scurt la
compania de stat. CEO-ul BVB
spunea vara trecutã: “Am acceptat
aceastã funcþie (n.r. de preºedinte al
Poºtei). Cel mai probabil va fi pe o
perioadã scurtã de timp, pentru cã
Poºta va trece printr-un proces de pri-
vatizare. Nu vãd continuarea manda-
tului meu acolo peste perioada necesa-
rã ca societatea sã se pregãteascã de
privatizare. Când va fi mai aproape de
privatizare va fi mai bine sã demisio-
nez, pentru cã s-ar putea ca acest pro-
ces sã aibã loc prin listare”.

Toþi membri actualului CA au fã-

cut parte ºi din cel anterior, în care
mai figurau ºi Sobolewski ºi Rodica
Bizdoaca (fost manager la Oracle ºi
IBM).

Ministerul pentru Societatea
Informaþionalã (MSI) a acceptat, în
februarie, oferta neangajantã depusã
de “bpost” pentru achiziþionarea pa-
chetului de 51% din acþiunile deþinu-
te la Compania Naþionalã Poºta
Românã.

Operatorul belgian trebuie sã tri-
mitã oferta finalã pentru privatizarea
Poºtei Române pânã la 28 septem-
brie 2015, dupã cum ne-a spus, în
luna mai, domnul Alexandru Pe-
trescu, directorul general al Poºtei
Române, care a precizat cã listarea la
Bursã este planul “B”, în cazul în
care privatizarea eºueazã. Surse din
piaþã spun cã negocierile cu belgienii
nu merg foarte bine ºi cã oferta
acestora ar fi una foarte micã.

ADINA ARDELEANU

n Stratfor:„Rusia ºi China
vor mai semna 20-30 de
contracte în domeniul
energetic”
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FONDUL AMERICAN NU SE OPREªTE LA BANCA CARPATICA
ªI LA PIRAEUS BANK

Surse BNR: “J.C. Flowers
a pus ochii pe o a treia
bancã româneascã”
l “JC Flowers nu comenteazã”

Fondul american de investiþii J.C.
Flowers pare sã aibã planuri mari de
investiþii în þara noastrã.

Dupã ce a semnat un acord de ex-
clusivitate pentru preluarea Bãncii
Comerciale Carpatica ºi a depus
ofertã angajantã pentru cumpãrarea
Piraeus Bank, fondul vrea sã achizi-
þioneze ºi o a treia bancã româneascã,
dupã cum ne-au spus surse din Ban-
ca Naþionalã a României (BNR).

Sursele noastre ne-au precizat: “J.C.
Flowers nu se opreºte aici. Aidentificat
o a treia bancã pe care doreºte s-o cum-
pere. Nu vã putem spune, în acest mo-
ment, despre ce instituþie financiarã
este vorba, dar vã putemda asigurãri cã
nu este bancã cu capital grecesc”.

Dintre cei câþiva investitori care
ºi-au arãtat dorinþa sã preia Piraeus
Bank, J.C. Flowers este cel mai inte-
resat, potrivit surselor citate, care
ne-au precizat: “Mai sunt ºi alte fon-
duri care ºi-au exprimat dorinþa de a
cumpãra Piraeus Bank, dar cel mai
interesat s-a arãtat JC Flowers, care a
fãcut ºi ofertã angajantã”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

Christopher Flowers a fost în conducerea Goldman
Sachs timp de 20 de ani

James Christopher Flo-
wers, fondatorul J.C. Flo-
wers & Co, a activat timp
de 20 de ani în Goldman
Sachs, unde a ocupat mai
multe funcþii executive ºi,
timp de zece ani, pânã în
1998, a figurat în lista
partenerilor bãncii ameri-
cane de investiþii.
Flowers este specializat în
investiþii în industria fi-
nanciarã, iar cea mai cu-
noscutã ºi de succes tranzacþie în care a fost implicat o reprezintã preluarea
bãncii japoneze Shinsei Bank de cãtre Ripplewood Holdings, afacere care
i-a adus un câºtig de circa 1 miliard de dolari. Dupã declanºarea crizei finan-
ciare unele dintre fondurile administrate de compania sa au suferit pierderi
importante, cel puþin în primii ani dupã 2008.
Fostul partener Goldman Sachs a jucat un rol important în deciziile adoptate
în SUA la debutul crizei, în septembrie 2008. În acele zile, el a fost solicitat
de Bank of America pentru a oferi consultanþã privind oportunitatea preluã-
rii Lehman Brothers, iar la scurt timp a fost chemat de AIG pentru a gãsi so-
luþii pentru evitarea falimentului, potrivit Mediafax.
Flowers era un apropiat cunoscut al fostului secretar al Trezoreriei SUA
Henry Paulson, în perioada cât a activat la Goldman Sachs, ºi a fost printre
primii care l-au avertizat pe acesta de iminentul dezastru care ameninþa
Lehman Brothers ºi AIG.

Shadow Banking (II)
Fondul de hedging ameri-

can Elliot este printre marii
“beneficiari” ai retrocedãrilor
de la ANRP. Într-adevãr, cu o
deþinere de 19% din acþiunile
Fondului Proprietatea, Elliot
este cel mai mare acþionar. La
o valoare de circa un leu pe
acþiune ºi, întrucât Fondul
Proprietatea are o capitalizare
bursierã de circa 3 miliarde de euro,
acest pachet de 19% înseamnã în jur
de 600 milioane de euro. Aceste ac-
þiuni s-au cumpãrat în 2009-2010 de
pe piaþa gri (cam neagrã înainte de li-
starea la bursã a FP) cu preþuri între
0,2 - 0,3 lei pe acþiune. Adicã, în me-
die, Elliot a dat pe aceste acþiuni între
150 - 200 de milioane de euro, ceea
înseamnã de 4-5 ori mai puþin decât

valoarea lor realã. Profit:
4-500% în cinci ani. De ce ar
mai spera cineva sã câºtige la
cazino, când ar putea veni în
România ºi, angajând niºte
foºti demnitari care au fãcut
niºte legi, ar putea câºtiga cu
500% mai mult faþã de cât au
investit?

Printre beneficiarii
“despãgubirilor” plãtite de Statul
român pentru imobilele naþionaliza-
te se aflã ºi un alt fond american,
Cartesian, fond care deþine ºi el 2,7%
din acþiunile Fondului Proprietatea,
acþiuni pe care le-a cumpãrat tot de pe
piaþa gri-neagrã de dinainte de lista-
rea la bursã, cu 0,2-0,3 lei pe acþiune.

Elementul comun al acestor afa-
ceri este faptul cã acþiunile au fost

cumpãrate de pe piaþa gri-neagrã, în
anii 2009-2010, de dinainte de lista-
rea la bursã a FP. Aceste acþiuni au
fost achiziþionate de la samsarii de
dosare de despãgubiri ºi drepturi liti-
gioase, adicã de la cei care, în pre-
zent, sunt prin Beciul Domnesc, co-
legi de dosare (sau nu) cu douã dintre
echipierele domnului Bãsescu, rec-
te, Alina Bica ºi Elena Udrea.

Cele douã fonduri mai au în co-
mun ceva: acþiunea concertatã în
AGA de la FP prin care, de vreo 3
ani, i-au determinat pe cei de Franklin
Templeton (managerul fondului, an-
gajat prin contract de Statul român,
totuºi) sã lichideze activele Fondului
Proprietatea.

(continuare în pagina 5)

De ce a înºelat Banca
Spaniei încrederea BCE?

Dintr-o þarã aproape trimisã în fa-
liment de sistemul bancar, Spania a
revenit spectaculos în ultimii trei ani
ºi este acum un exemplu pen-
tru zona euro. “Reformele din
Spania sunt o lecþie pentru
zona euro”, scria Financial Ti-
mes la sfârºitul lunii trecute.

Conform estimãrilor ofi-
ciale, creºterea economicã va
fi de 3% în 2015, iar FT a atri-
buit performanþa “mãsurilor
de stimulare” adoptate de guvernul
condus de Mariano Rajoy. Printre
acestea se regãseºte schimbarea ca-
drului legislativ al pieþei muncii,
care a determinat scãderea conside-
rabilã a costului de concediere a an-
gajaþilor cu contracte pe termen ne-

determinat.
Din pãcate, efectele flexibilizãrii

condiþiilor de pe piaþa muncii se lasã,
încã, aºteptate. Rata ºomaju-
lui a scãzut în T2 2015 pânã la
22,37%, dar se menþine la un
nivel extrem de ridicat, în
condiþiile în care rata ºomaju-
lui pentru categoria de vârstã
16-24 de ani a fost de 49,2%.

Creºterea cu circa 412 mii a
numãrului angajaþilor în T2

2015, pânã la 17,86 de milioane,
ascunde, însã, o problemã semnifi-
cativã: aproape 310 mii îl reprezintã
numãrul persoanelor angajate tem-
porar.

(continuare în pagina 7)
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