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Draghi, BCE: “Zona
euro are nevoie de un
sistem unic de protecþie
a deponenþilor”

Zona euro trebuie sã introducã un
sistem unic pentru protejarea depo-
nenþilor bãncilor, spune preºedintele
Bãncii Centrale Europene (BCE),
Mario Draghi, adãugând cã eºecul în
realizarea unei asemenea reforme
submineazã uniunea monetarã.

Într-un discurs susþinut recent, la
Frankfurt, Draghi a semnalat cã in-
capacitatea de a introduce un astfel
de sistem de siguranþã riscã repeta-
rea greºelilor de proiectare institu-
þionalã fãcute la înfiinþarea euro
(economiile celor 19 state care folo-
sesc moneda unicã sunt administrate
individual).

“Depozitele, care sunt cea mai
rãspânditã formã a banilor, trebuie sã
inspire acelaºi nivel de încredere, in-
diferent unde se aflã”, a atras atenþia
Draghi.

Afirmaþiile oficialului BCE vin în
ciontextul în care noile norme comu-
nitare vor face posibilã, din ianuarie
2016, impunerea de pierderi depo-
nenþilor ce au conturi de peste
100.000 de euro, dacã o bancã din
zona euro are probleme.

Pe de altã parte, Mario Draghi a
declarat cã BCE va reanaliza politica
sa monetarã în decembrie, ca sã vadã
dacã aceasta oferã suficient sprijin
economiei.

“Gradul de adecvare al politicii
monetare va trebui reexaminat la re-
uniunea consiliului guvernatorilor
din decembrie”, a spus Draghi, adã-
ugând cã board-ul BCE este dispus
ºi are capacitatea sã utilizeze toate
instrumentele pe care le are la dispo-
ziþie conform mandatului. (A.V.)

Alegerile pentru noua conducere
BVB, înainte de finalul anului

Acþionarii Bursei de Valori
Bucureºti (BVB) au fost
convocaþi, pe 14 decem-

brie, sã aleagã un nou consiliu de
administraþie, în contextul în care
mandatele actualilor administratori
expirã în luna februarie
2016.

Pe ordinea de zi a AGA,
se aflã ºi aprobarea proce-
durii pentru alegerea
membrilor ºi preºedintelui
Consiliului de Administra-
þie ºi alegerea preºedinte-
lui CA.

Recent, acþionarii Bur-
sei au respins trecerea
companiei la sistemul dualist de con-
ducere ºi se pare cã acþionarii au înce-
put discuþiile referitoare la alegeri.

Ziarul “BURSA” a anunþat, la fi-
nalul lunii trecute, cã BVB plãnu-
ieºte sã convoace acþionarii pentru
alegeri cât de curând, astfel încât
noua conducere sã poatã fi avizatã de
Autoritatea de Supraveghere Finan-

ciarã, înainte de expirarea mandate-
lor actualilor administratori (februa-
rie 2016).

SIF-urile au fãcut o demonstraþie
de forþã la AGAprecedentã ºi au arã-
tat o poziþie comunã faþã de emiten-

tul BVB. Patru SIF-uri au lipsit de la
Adunarea Generalã a Bursei de Va-
lori Bucureºti (BVB), absenþele lor
contribuind la neîndeplinirea cvoru-
mului necesar pentru þinerea ºedin-
þei. Se pare cã decizia SIF-urilor
fusese luatã într-o întâlnire de la Pre-
deal. Numai SIF2 Moldova, cea care
ceruse convocarea AGA, s-a prezen-

tat la Adunare.
Printre acþionarii mai mari ai Bur-

sei, au raportat deþineri SIF Moldova
(5%), SIF Transilvania (7,17%), SIF
Muntenia (4,32), SIF Oltenia (5%) ºi
BERD (5%). Conform surselor din

piaþã, pachete de apro-
ximativ 5% ar mai avea
ºi Grupul BCR, fondu-
rile ING ºi fondurile
Franklin Templeton.

Actuala conducere a
BVB a plecat la drum
cu planuri mãreþe - sã
transforme Bursa din
bãrcuþã în cruciºãtor -
dar, deºi a avut norocul

ca Guvernul sã se þinã de cuvânt ºi
sã-i aducã mult aºteptatele listãri ale
companiilor de stat, nu a reuºit sã
îndeplineascã obiectivul trecerii la
statutul de piaþã emergentã ºi nici
impulsionarea lichiditãþii.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 8)

Victor Ponta
l-a bãtut pe Traian Bãsescu

C
ãderea lui Victor Ponta
era necesarã ºi meritatã.
El este trimis în judecatã
pentru fals în înscrisuri

sub semnãturã privatã, complicitate
la evaziune fiscalã, în formã conti-
nuatã ºi spãlarea banilor, este plagia-
tor, este mincinos.

Demisia nu îl spalã pe Victor Pon-
ta de aceste pãcate, însã, cu siguran-
þã, îi dã un ascendent trecut cu vede-
rea asupra lui Traian Bãsescu, adver-
sarul sãu politic de ani de zile

Argumentul de naturã politicã pen-
tru victoria moralã a lui Ponta asupra
lui Bãsescu este cã Ponta ºi-a dat de-
misia, la presiunea unui protest orga-
nizat de doar aproximativ 25.000 de
oameni, în timp ce Bãsescu nu a re-
nunþat la funcþie, atunci când peste 7
milioane de persoane i-au cerut sã
plece, la referendumul din 2012.

Motivul de atunci al lui Bãsescu
sã se întoarcã la Cotroceni dupã ce
aproape jumãtate din electorat îi do-
rise plecarea a fost, probabil, cã nu
poate lãsa þara pe mâinile unui pla-
giator ºi ale unui mincinos.

Darnemulþumireapopularãerarealã.
Acum, Victor Ponta nu poate in-

voca vreun motiv similar, pentru cã
este adevãrat cã se poate ºi mai rãu,
dar este vorba despre aceeaºi teapã.

Oricum, el ºi-a dat demisia, îndepli-
nind, aparent, o voinþã democraticã.

Bãsescu, nu.
Argumentele de naturã economi-

cã sunt numeroase.
Victor Ponta l-a bãtut pe Traian

Bãsescu pentru cã:
- A scãzut TVA la alimente la 9%,

iar de anul viitor, TVAscade la 20%,
dupã ce Guvernul Boc, prin vocea
lui Traian Bãsescu, o urcase la 24%,
în 2010.

- A reîntregit salariile bugetarilor,
tãiate cu 25%, prin mãsurile anticri-
zã din 2010. Decizia, luatã de guver-
nul de la acel moment, condus de
Emil Boc, a fost criticatã aspru de
opinia publicã ºi de opoziþia politicã,
ajungându-se pânã la proteste de
stradã. Totodatã, Guvernul Ponta a
crescut salariul minim pe economie
(Este adevãrat, opinia publicã perce-
pe contextul economic de astãzi ca
fiind diferit de cel din timpul guver-
nãrii Boc – acuitatea din timpul cri-
zei financiare globale – ceea ce, în
realitate, este discutabil).

-A redus CAS cu 5 puncte procen-
tuale la angajator, deºi mãsura a fost
îndelung disputatã, obligând Guvernul
Pontasã înfrunteopiniaFMI. Înocazie,
preºedintele Traian Bãsescu le-a cerut
primului ministru ºi ministrului finan-
þelor Ioana Petrescu sã spunã care vor
fi sursele bugetare prin care vor acoperi
minusul creat de reducerea CAS, iar
cei doi s-au fâstâcit. (A.A.)

(continuare în pagina 2)

KARIM RASHID, INDUSTRIAL DESIGNER:

“Designul este cheia
succesului atunci când
economia este în dificultate”

Designul este cheia succesului
atunci când economia este în
dificultate, considerã Karim

Rashid, unul dintre cei mai cunoscuþi
designeri contemporani de produs ºi
un nume consacrat în acest domeniu.

Artistul spune cã designul poate fi o
componentã importantã a noilor noastre
paradigme sociale, menþionând: “În
perioadele când se strânge cureaua,
fanteziile de la Hollywood, jocurile
video ºi alte forme de distracþie ex-
plodeazã. Cred cã designul ne aduce
fantezie, emoþie, frumuseþe, distracþie
ºi, deaceea,poate sã înfloreascã în pe-
rioadele când avem nevoie de evada-
re, avem nevoie sã ne simþim bine în
pielea noastrã, avem nevoie sã avem
grijã de casa noastrã, pentru cã vom
ieºi mai puþin în oraº ºi poate cã aºa ne
vom distra mai mult. (…) Designul nu
înseamnãdoaraconturaviitorul,dorin-
þele, nevoile ºi tehnologiile
contemporane ºi noi forme
de comportament social.
Designul înseamnã reexa-
minarea ºi evoluþia culturii
noastre ºi a mediului. (…)
Totul are nevoie de design,
începând cu interioarele
avioanelor ºi pânã la sticle-
le de ºampon ºi la bani - de
la obiectele de interior de zi
cu zi, la telefoanele mobi-
le, de la comutatoare la
peisajele urbane. (…) De-
signul trebuie sã ne facã
sã evoluãm - ºi sã deter-
mine înfrumuseþarea ºi
îmbunãtãþirea societãþii”.

Cu noi tehnologii ºi
unelte software, putem
crea forme organice ºi sen-
zuale care nu au existat niciodatã
pânã acum, ne-a spus designerul.
Domnia sa ne-a precizat cã putem
începe sã modelãm spaþiile cu costuri
mai mici. Inovaþiile viitoare vor de-

pinde de felul în care designerii
îmbrãþiºeazã noutatea. Designul tre-
buie sã rãspundã tuturor problemelor
privind utilizarea, marketingul, com-
portamentul, estetica, tehnica de pro-
ducþie, selecþia materialelor, proble-
mele ecologice, diseminarea etc. Cu
cât suntem mai mult în consens cu
comportamentele umane sociale, cu
atât mai relevant poate fi designul,
considerã Karim Rashid.

Artistul conchide cã designul este
extrem de important pentru vieþile
noastre zilnice ºi cã poate schimba în
mod pozitiv comportamentul oame-
nilor, astfel cã designul trebuie sã fie
o prioritate.

Karim Rashid a venit la Bucureºti
ca sã prezinte viitorul design-ului ºi
cum poate acesta sã schimbe lumea.

A.S.

Citiþi, în pagina 4, noutãþi ºi tendinþe de
pe piaþa construcþiilor, despre care puteþi

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

GUVERNUL A DEMISIONAT

Despre eticã ºi politicã

Scurta conferinþã de
presã prin care Vic-
tor Ponta ºi-a anunþat

„depunerea mandatului”
(demisia formalã nu ºi-o
trimisese cãtre preºedinte
n i c i s p r e s f â r º i t u l
dupã-amiezii) s-a centrat pe
ideea asumãrii rãspunderii
politice. Fostul prim-mi-
nistru a încercat sã transforme un act
politic ce survenea în urma amplelor
manifestaþii spontane de protest de

marþi într-o acþiune cu rele-
vanþã eticã.

Fãrã sã fi vrut, Victor
Ponta i-a fãcut astfel un
compliment peste timp lui
Max Weber, acel sociolog
care acum un secol, într-o
carte despre raportul dintre
vocaþie ºi profesie în politi-
cã, se oprea asupra condiþii-

lor etice ale politicii.

(continuare în pagina 3)

Concurenþa levierelor
Liviu Dragnea, preºedintele PSD,

s-a folosit de levierul presiunii publi-
ce ºi a anunþat primul demisia pe
care Victor Ponta, la acel moment
ºef al guvernului, ºi-a dat-o ulterior,
probabil ca sã nu compromitã defini-
tiv ºansele electorale pentru anul vii-
tor ale partidului din care ambii fac
parte. Sub asaltul final al maselor, a
cedat baza de putere care l-a propul-

sat ºi þinut, chiar captiv, în fotoliul de
premier pe Victor Ponta.

De acum, acesta va avea mai multã
libertate sã dispunã, cum va dori, de
propria-i corporalitate, voce ºi gesticã
în special, cãci înfrângerea din spate-
le scenei este a ventrilocului care îl
manevra. (IULIAN MAREª)

(continuare în pagina 3)

Alin Teodorescu:
“Politicienii au douã
frici: DNA ºi «strada»”

Premierul Victor Ponta a fãcut
“ce trebuia sã facã” atunci
când ºi-a dat demisia, ne-a

explicat ieri sociologul Alin Teodo-
rescu, subliniind: “Ca persoanã,
Victor Ponta a fãcut ce trebuia sã
facã, adicã sã îºi dea demisia. Nu
mai este nici preºedintele partidului
de guvernãmânt, este inculpat

într-un proces
penal de corup-
þie, aºa cã a facut foarte bine cã ºi-a
dat demisia”.

În opinia domnului Teodorescu,
PSD are acum o singurã problemã ºi
anume sã menþinã coaliþia ºi guver-
narea. (P.B.)

(continuare în pagina 2)

CRISTIAN
PÎRVULESCU

Premierul Victor Ponta a demisionat ieri ºi a depus, totodatã, mandatul Gu-

vernului, în urma protestelor a peste 25.000 de persoane, de marþi searã.

Victor Ponta a declarat cã sperã cã demisia Guvernului sãu satisface cerinþe-

le oamenilor care au fost în stradã, adãugând cã este nevoie de soluþii raþio-

nale. Ponta considerã cã supãrarea cetãþenilor nu trebuie sã degenereze în

violenþã stradalã, de aceea demisia Guvernului este cea mai oportunã soluþie.

CRISTIAN MOCANU, PREªEDINTE SINDICATUL IMPACT BRD:

“BRD are bani, dar numai pentru
conducere, nu ºi pentru angajaþi”
l BRD: “Patronatul a oferit un pachet de drepturi ºi beneficii bazat pe
performanþã ºi protecþie socialã” l Sindicaliºtii au obþinut, ieri,
autorizaþia pentru pichetul care urmeazã sã aibã loc luni ºi marþi, la
sediul central al bãncii

BRD Groupe Societe Gene-
rale are bani, dar numai
pentru conducere, nu ºi

pentru angajaþi, susþine Cristian
Mocanu, preºedintele Sindicatului
Impact BRD.

Declaraþiile domniei sale vin
în contextul în care la BRD a fost

declanºat un conflict de muncã,
dupã ce patronatul ºi sindicatul
nu au ajuns la o înþelegere în
urma negocierii pe marginea
Contractului Colectiv de Muncã
(CCM).

Printre solicitãrile salariaþilor care
nu au fost agreate de conducere se

numãrã majorarea cu 100 de lei a sa-
lariilor, bani pentru haine, progra-
mul de pensionare anticipatã ºi par-
tea fixã a participãrii angajaþilor la
profit.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 5)

Citiþi detalii în paginile 2-3.


