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HAARETZ DESPRE SCANDALUL SPIONILOR:

“Nu sunt clare motivele intimidãrii
Codruþei Kovesi”

l Fostul deputat PSD Ion Stan: “Mihai Rãzvan Ungureanu a facilitat
vizitarea în detenþie a lui Omar Hayssam de cãtre avocatul Mordechai
Tzivin”l Ion Stan -condamnat definitiv de Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie la doi ani închisoare cu executare lMordechai Tzivin este
avocatul spionilor israelieni care au filat-o pe Kovesi

Motivele pentru care anga-
jaþii companiei Black
Cube ar fi vrut sã o inti-

mideze pe Codruþa Kovesi, procu-
rorul ºef DNA, sunt în continuare
neclare, noteazã cotidianul israe-
lian Haaretz, în timp ce site-ul Isra-
elHayom.com vehiculeazã ipoteza
cã operaþiunea DIICOT ar avea ro-
lul protejãrii procurorului-ºef
DNA.

“Este în continuare neclar motivul
pentru care suspecþii ar fi dorit sã o
intimideze pe Laura Codruþa Kove-
si, procurorul-ºef al DNA”, comen-

teazã ziarul israelian Haaretz într-un
material pe tema operaþiunii
DIICOT împotriva cetãþenilor
israelieni.

“Conform altor teorii, operaþiunea a
avut roluldeaoprotejapeCodruþaKo-
vesi. Cunoscutã pentru abordarea durã
privind combaterea corupþiei la nivel
înalt, Codruþa Kovesi a fost nominali-
zatã în martie pentru al doilea mandat
de procuror-ºef al României”, scrie
site-ul IsraelHayom.com.

A.S.

(continuare în pagina 2)

CONCURSUL SCURGERILOR DE INFORMAÞII

WikiLeaks despre Panama Papers: “Dacã cenzurezi 99% din
informaþii, faci jurnalism 1%”
lWikiLeaks: “Atacul asupra lui Putin, finanþat de SUA ºi George Soros” l OCCRP: “Jurnalismul nostru vorbeºte de la sine”

Organizaþia WikiLeaks a cerut o
dezvãluire totalã a documentelor
“Panama Papers” ºi a criticat, în mai
multe postãri pe Twitter, Organized
Crime and Corruption Reporting
Project (OCCRP) ºi International
Consortium of Investigative Journa-
lists (ICIJ) cã nu au oferit acces la in-
formaþiile despre oameni bogaþi ºi
politicieni, cu bani în off-shore-uri.

“Dacã cenzurezi 99% din infor-
maþii, faci jurnalism doar 1%”, este
una din postãrile WikiLeaks, organi-
zaþie care publicã documente care nu
sunt destinate publicului, provenite

din scurgeri de informaþii, în general
din surse anonime.

Deºi admite cã OCCRP face une-
ori o muncã bunã, “faptul cã SUAfi-
nanþeazã direct atacurile #Panama-
Papers împotriva lui Putin îi submi-
neazã credibilitatea”, considerã Wi-
kiLeaks, care a mai transmis cã
“Atacurile asupra lui Putin au fost
produse de OCCRP, care þinteºte
Rusia ºi fosta URSS, ºi a fost finan-
þatã de USAID ºi miliardarul George
Soros ºi cã “Guvernul SUA a finan-
þat articolul #PanamaPapers care îl
ataca pe Putin, prin USAID. Sunt

unii jurnaliºti buni, dar nu sunt un
model de integritate”.

În total, Guardian a publicat 2 do-
cumente #PanamaPapers, iar Südde-
usche Zeitung zero, este o altã criticã
adusã de WikiLeaks.

OCCRP a reacþionat faþã de criti-
cile aduse de WikiLeaks, dar ºi de
alte publicaþii: “Câteva organizaþii ºi
guverne au comentat relatãrile
OCCRP, inclusiv au susþinut cã
OCCRP singurã a controlat acoperi-
rea subiectului Rusia, în Panama Pa-
pers. Nu este adevãrat. Articolul de-
spre Putin a fost publicat iniþial de by

Novaya Gazeta ºi de reporteri de la
multe alte media, inclusiv the Guar-
dian, OCCRP ºi Suddeutsche
Zeitung. Fiecare publicaþie a scris
propria versiune a poveºtii”.

Ideea cã OCCRP nu este indepen-
dentã, doar pentru cã a luat ceva bani
publici, pur ºi simplu nu este adevãra-
tã, potrivit Organizaþiei, care precizea-
zã: “OCCRP este finanþatã parþial de
SUAºi ale guverne. De bunã voie, pu-
blicãm aceste lucruri pe site-ul nostru
ºi am fost mereu transparenþi, în pri-
vinþa surselor de finanþare. OCCRP a
mai fost finanþatã de Google Ideas,

Open Society Foundations, United
Nations, contributori individuali ºi din
venituri comerciale".

“Jurnalismul nostru vorbeºte de la
sine”, precizeazã OCCRP, men-
þionând premiile primite: “Faptele
publicate nu au fost contrazise. Ni-
meni nu a negat ceva ce am publicat.
Este pãcat cã jurnaliºtii trebuie sã –ºi
ocupe timpul sã se apere împotriva
celor care ucid mesagerul”.

OCCRP spune cã nu va mai face
comentarii suplimentare.

A.A.

ARÃTÂND CU DEGETUL CÃTRE LEGEA DÃRII ÎN PLATÃ

BNR loveºte cu
avertismente dure

l Isãrescu: “Identificãm pentru prima datã un risc sistemic sever, pe
fondul iniþiativelor legislative” l Zamfir: “Declaraþia lui Isãrescu - un
preambul la ceea ce va face în calitate de preºedinte al Comitetului
Naþional pentru Supraveghere Macroprudenþialã”

B
anca Naþionalã a Româ-
niei (BNR) identificã
pentru prima datã un risc
sistemic sever, ca urmare

a iniþiativelor legislative care privesc

sectorul bancar, dupã cum a declarat,
ieri, guvernatorul Mugur Isãrescu, în
cadrul prezentãrii Raportului asupra
stabilitãþii financiare, focusându-se
pe Legea dãrii în platã.

ªeful Bãncii Centrale a precizat:
“Faþã de Raportul precedent, Rapor-
tul actual menþine cele 6 riscuri iden-
tificate atunci, la care adaugã douã
riscuri noi: un risc sistemic sever -
cadrul legislativ incert ºi impredicti-
bil în domeniul financiar-bancar ºi
un risc sistemic ridicat - posibila
ieºire a Marii Britanii din Uniunea
Europeanã.

BNR identificã pentru prima oarã
un risc sistemic sever. În ultimele 6
luni s-au intensificat iniþiativele
legislative care îºi propun sã regle-
menteze domeniul financiar-bancar
prin intervenþia retroactivã în con-
tractele încheiate între bãnci ºi clien-
þi. Legea privind darea în platã este
cea mai cunoscutã iniþiativã de acest
gen; la reexaminarea legii au fost
adoptate o serie de amendamente
care corecteazã o parte dintre pro-
blemele semnalate. Dar problema de
fond o reprezintã stabilitatea ºi pre-
dictibilitatea cadrului legislativ. Exi-
stã ºi alte iniþiative legislative care
pot afecta stabilitatea financiarã,
motivate în parte ºi de faptul cã anul
2016 este un an electoral.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 3)

Cererea de radiere a casei
pierdute de Iohannis,
înregistratã la Oficiul de
Cadastru din Sibiu

Oficiul de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã (OCPI) Sibiu a primit cere-
rea de radiere a dreptului de proprieta-
te al familiei Iohannis asupra casei
pierdute în instanþã anul trecut, au pre-
cizat surseoficiale, citatedeAgerpres.

“Astãzi la amiazã (joi — n.r.) am
primit actele oficiale pe care le-au
trimis ei (Administraþia Finanþelor
Publice Sibiu — n.r.). Actele au fost
înregistrate la Cadastru Sibiu, pânã
în 18 aprilie au termen, probabil cã
se vor face contestaþii ºi dupã contes-
taþii vor merge la registratorul ºef ºi
pe urmã în justiþie", au precizat surse
din OCPI Sibiu.

Familia preºedintelui Klaus Io-
hannis a pierdut definitiv, la finalul
anului trecut, la Curtea de Apel
Braºov, un proces privind un imobil
din centrul Sibiului.

În luna noiembrie a anului trecut,
Curtea de Apel Braºov a respins re-

cursul declarat de Klaus ºi Carmen
Iohannis ºi a menþinut decizia Tribu-
nalului Braºov din mai 2014, prin
care a fost anulat un contract de
vânzare-cumpãrare a unui imobil
din Sibiu.

Potrivit deciziei din aceastã sãp-
tãmânã a ÎCCJ, contestaþia în anula-
re formulatã de familia Iohannis
împotriva hotãrârii instanþei, din no-
iembrie 2015, prin care cei doi soþi
au pierdut un imobil aflat în centrul
Sibiului, se va judeca la Curtea de
Apel Piteºti.

Instanþa supremã a admis o cerere
depusã de familia Iohannis, prin care
s-a solicitat strãmutarea procesului
de la Curtea de Apel Braºov la o altã
curte de apel din þarã, decizia fiind
definitivã.

A.G.

(continuare în pagina 3)

Rata ºomajului din
Grecia, în creºtere

Rata ºomajului din Grecia a cres-
cut uºor în ianuarie anul acesta, la
24,4%, de la 24,3% în luna prece-
dentã, respectiv de la 25,7% în ia-
nuarie 2015, anunþã Biroul de Statis-
ticã de la Atena - ELSTAT. Astfel,
ºomajul din Grecia se menþine la un
nivel mai mult decât dublu faþã de
media din zona euro ºi de aproape
trei ori mai mare decât cea din
Uniunea Europeanã.

Conform datelor ajustate sezo-
nier, nivelul din ianuarie este cel mai
scãzut atins dupã luna mai 2012,
când rata ºomajului se situa la
24,1%. Cel mai ridicat nivel, de
27,9%, a fost înregistrat în
septembrie 2013.

Potrivit ELSTAT, 1.169.119 per-
soane nu aveau un loc de muncã în
ianuarie, în scãdere cu 62.999 faþã de
luna precedentã. Totodatã, numãrul
angajaþilor din Grecia era de
3.613.483, în creºtere cu 59.789 faþã
de luna precedentã, a anunþat
ELSTAT.

Cea mai ridicatã ratã a ºomajului,
de 51,9%, a fost înregistratã în
rândul tinerilor cu vârste cuprinse
între 15 ºi 24 de ani. În ianuarie
2015, rata ºomajului pe acest seg-
ment de vârstã a fost 50,5%.

Economia Greciei a scãzut cu
0,3% anul trecut, conform datelor
revizuite publicate recent de
ELSTAT. În 2014, economia elenã a
ieºit dintr-o recesiune care a durat
ºase ani, înregistrând un avans de
0,7%.

V.R.

Bãncile centrale pot da faliment,
chiar dacã BCE spune altfel

Programul de relaxare cantita-
tivã al BCE dar ºi expunerea
semnificativã faþã de obliga-

þiunile suverane ale Greciei repre-
zintã motivele pentru care este ana-
lizat, din când în când, scenariul
unui faliment pentru banca centralã
a zonei euro.

Pentru a scoate din memoria co-
lectivã, odatã pentru totdeauna, ide-
ea ereticã a falimentului unei bãnci
centrale, pe site-ul BCE a fost publi-
cat studiul “Distribuirea profitului ºi
regulile de acoperire a pierderilor

pentru bãncile
centrale”.

Într-o notã de sub-
sol de la pagina 14 se
aratã cã “bãncile cen-
trale nu pot intra în in-
solvenþã din cauza
capacitãþii lor de a
crea bani, iar din

acest motiv ele pot opera în condiþii-
le unui capital negativ”.

Dincolo de toate detaliile tehnice
din cele 57 de pagini, un articol
Bloomberg aratã cã aceastã afirma-
þie reprezintã “cel mai important
aspect” al lucrãrii, în condiþiile în
care “BCE spune cã nu este necesar
ca o bancã centralã sã fie profitabilã,
deoarece profitul nu este un indicator
util al eficienþei bãncilor centrale”.

“Bãncilor centrale nu li se pot ter-
mina banii, deoarece ele creeazã ba-
nii”, se mai aratã în articolul de la
Bloomberg, deci “nu þi se poate ter-
mina ceva pe care tu îl faci”.

Aceastã simplã afirmaþie, deºi mai
bine ar fi spus simplistã, reflectã,
probabil, ºi sentimentul jucãtorilor
de pe piaþã.

Din pãcate, chiar dacã o bancã

centralã nu poate da faliment, acþiu-
nile sale, mai ales când este vorba de
tipãrirea nelimitatã, au o influenþã
deosebit de negativã asupra econo-
miei reale, unde capitalul nu poate fi
creat printr-o simplã atingere a
tastaturii.

Astfel, falimentul bãncilor centra-
le este posibil, dar natura sa nu este
una financiarã, ci una moralã, iar in-
fluenþa acestui faliment moral asu-
pra societãþii este devastator, prin
subminarea încrederii între agenþii
economici.

Într-un discurs recent, vice-
preºedintele BCE, Vítor Constâncio,
a precizat, referitor la politica ma-
croprudenþialã din zona euro, cã
“avem nevoie de un cadru pentru
controlul mai bun al gradului de le-
verage la nivelul fondurilor alterna-
tive de investiþii din UE”, deoarece
“ele pot crea ºi amplifica riscul siste-
mic prin utilizarea resurselor
împrumutate”.

Constâncio s-a referit, probabil, la
sistemul financiar din umbrã, care
include ºi fondurile de hedging,

unde se întâlneºte regulat un grad de
leverage, mãsurat ca raport dintre
active ºi capital, de peste 20.

Care este situaþia în propria
ogradã a Eurosistemului? Mult mai
“bunã”. Ultimele date de la BCE
aratã cã raportul dintre activele to-
tale ºi capitalul plus rezervele insti-
tuþiei este de aproape 30, dupã ce a
depãºit 36 în februarie 2012 (vezi
graficul).

Adicã o scãdere de circa 3% a va-
lorii activelor implicã epuizarea
completã a capitalului ºi insolvenþa
instituþiei. Din acest motiv, ºtergerea
unei pãrþi semnificative a datoriei
Greciei continuã sã fie principalul
factor al disputei dintre FMI ºi
autoritãþile europene.

Conform datelor de la Bloom-
berg, doar în iulie 2016 ajung la sca-
denþã datorii de aproape 6 miliarde
de euro ale Greciei faþã de BCE, iar
agenþia de ºtiri scrie cã “economia
Greciei se aflã încã într-o stare dis-
peratã, pe fondul apropierii unei alte
crize”.

(continuare în pagina 5)
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