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A PATRA MUTARE A PNL LA PRIMÃRIA CAPITALEI?

Surse: Predoiu l-ar putea
înlocui pe Marian Munteanu
lUn alt nume vehiculat este
Ciprian Ciucul Bãsescu l-a
îndemnat pe Blaga sã
candideze la Primãria
Capitalei

Marian Munteanu s-ar putea
retrage din cursa pentru
Primãria Capitalei, în urma

unei campanii agresive din mass-me-
dia împotriva acestuia ºi dupã ce can-
didaþii PNL pentru sectoare ºi-au ex-
primat nemulþumirea cu privire la ac-
tualul candidat oficial al PNL.

Ovidiu Raeþchi, candidatul PNL
la Sectorul 5, a declarat, ieri, cã se
delimiteazã total de Marian Muntea-
nu ºi de toate acþiunile lui. (A.S.)

(continuare în pagina 15)

BCE: Bãncile au
înãsprit accesul la
creditele ipotecare

Bãncile din zona euro au înãsprit
standardele pentru acordarea credi-
telor ipotecare, deºi cererea pentru
acest tip de împrumuturi este în
creºtere, potrivit unui studiu realizat
de Banca Centralã Europeanã
(BCE), care anticipeazã continuarea
tendinþei de înãsprire în acest
trimestru.

Studiul BCE scrie cã aproximativ
4% dintre bãncile analizate din zona
euro au raportat o înãsprire a stan-
dardelor lor interne pentru acordarea
creditelor destinate achiziþiei de lo-
cuinþe. Înãsprirea a fost generatã de
implementarea directivei UE pri-
vind creditarea ipotecarã, care le
cere bãncilor sã efectueze o analizã
mai amãnunþitã a solicitanþilor de
împrumuturi. Totodatã, este adusã ca
motiv în acest sens o toleranþã mai
redusã la risc.

BCE precizeazã cã, în zona euro,
bãncile din Olanda ºi Germania au
înãsprit accesul la creditele ipoteca-
re, în timp ce instituþiile financiare
din Italia ºi Spania au mai relaxat
condiþiile.

Pe de altã parte, analiza aratã cã
81% dintre bãncile cuprinse în son-
daj ºi-au redus veniturile nete din
dobânzi ca rezultat al dobânzii nega-
tive impuse de BCE la depozite.

Studiul BCE a fost realizat în luna
martie, pe un eºantion de 141 de
bãnci din zona euro.

V.R.

PRUDENÞA NU FACE CASÃ BUNÃ CU DOBÂNZILE NEGATIVE

Nici voi, bãnci centrale, nu
mai ºtiþi ce este riscul?

O
ricine, în afara unui ban-
cher central, nu ar avea
nicio problemã sã con-
state cã dobânzile nega-

tive sunt o aberaþie economicã.
Dobânda este un fenomen rezultat

din preferinþa în timp pentru un bun
economic. Unii pot sã se despartã de
100 de unitãþi monetare pentru un an
dacã primesc, la scadenþã, 101 uni-
tãþi. Alþii cer 110 unitãþi. În al doilea
caz se spune cã avem o preferinþã de
timp mai ridicatã, reflectatã de costul
mai mare al împrumutului.

Însã niciodatã, în istoria milenarã a
relaþiilor economice dintre oameni, nu
am gãsit dobânzi negative. Aceastã

“minune” este posibilã
doar într-o lume în care
existã bãnci centrale,
instituþii care cred cã
pot aduce creºterea
economicã prin mani-
pularea neruºinatã nu a
preferinþei de timp a
consumatorilor, ci a

unui surogat care este “vândut” drept
piesã originalã.

Conform unui articol recent din
Financial Times, forþarea dobânzilor
în teritoriu negativ s-a întors acum
chiar împotriva bãncilor centrale.

“Tãierea dobânzilor în Europa ºi
Japonia pune presiuni asupra câºti-
gurilor bãncilor centrale, sursã de
venit pentru acoperirea costurilor de
funcþionare ºi de profit pentru minis-
terele de finanþe”, se aratã în artico-
lul FT.

Un sondaj realizat la nivelul admi-

nistratorilor rezervelor valutare din
cadrul a 77 de bãnci centrale aratã o
schimbare a strategiei de alocare a
resurselor, inclusiv prin achiziþiona-
rea unor active cu grad ridicat de
risc. Circa 80% dintre participanþi au
declarat cã dobânzile negative au in-
fluenþat strategiile de administrare a
rezervelor, iar aproape 60% au de-
clarat cã banca centralã unde îºi des-
fãºoarã activitatea a fost afectatã.
Articolul din FT nu precizeazã dacã
efectul a fost negativ.

“Bãncile centrale trebuie sã
conserve capitalul, deci investiþia în
titluri financiare care le pot forþa sã
înregistreze pierderi pare sã fie o
contradicþie în termeni”, a declarat
Christian Deseglise, director în ca-

drul HSBC, pentru FT.
“Administratorii rezervelor valu-

tare ale bãncilor centrale sunt victi-
me colaterale ale dobânzilor negati-
ve”, a declarat ºi John Nugée, fonda-
tor al firmei Laburnum Consulting ºi
fost administrator al rezervelor
valutare la Banca Angliei.

Se pare cã un studiu recent de la
BCE (n.a. “Distribuirea profitului ºi
regulile de acoperire a pierderilor
pentru bãncile centrale”), unde se
aratã cã “bãncile centrale nu pot intra
în insolvenþã din cauza capacitãþii
lor de a crea bani, iar din acest motiv
ele pot opera în condiþiile unui capi-
tal negativ”, încã nu a fost citit de
pãrþile interesate.

(continuare în pagina 15)

IMEDIAT CE INTERDICÞIA A EXPIRAT

Fondul Proprietatea a demarat exitul
din Romgaz

Fondul Proprietatea (FP) a ºi
lansat oferta prin care vrea
sã-ºi vândã pachetul de

5,84% care îi mai rãmãsese la Rom-
gaz (SNG), imediat ce a expirat pe-
rioada de ºase luni în care nu a avut
voie sã vândã, dupã plasamentul fã-
cut în luna octombrie.

FP a anunþat, ieri, cã a demarat
oferta de plasament privat accelerat
de pânã la 22.542.960 acþiuni exis-
tente în SNGN Romgaz (5,84%),
având drept obiect acþiuni ºi certifi-
cate de depozit având ca suport ac-
þiuni (Global Depositary Receipts).

Potrivit FP, un anunþ ulterior va fi
fãcut dupã stabilirea preþului tran-
zacþiei, care se adreseazã exclusiv
investitorilor calificaþi ºi/sau anumi-
tor alþi investitori fãrã a depãºi 150
de persoane fizice sau juridice .

Fondul mai rãmãsese cu 5,84%
din SNG, dupã ce a vândut, în oc-
tombrie, un pachet de 4,15%, pentru
456 milioane lei (103,1 milioane
euro), preþul de 28,5 lei/ acþiune fiind
cel mai mic de la listarea companiei
pe piaþa de capital (noiembrie 2013).

FP are nevoie de bani pentru a fi-
naliza cel de-al ºaselea program de

rãscumpãrãri.
Fondul a anunþat cã mai internþio-

neazã sã îºi reducã ºi participaþia la
Petrom, însã aºteaptã condiþii de pia-
þã favorabile.

FP a anunþat intenþia sã iasã din
Romgaz, chiar în ziua în care a orga-
nizat un eveniment dedicat investi-
torilor la New York.

Potrivit Fondului, evenimentul
beneficiazã de prezenþa a peste 45 de
analiºti ºi manageri de portofoliu,
din partea a 30 de fonduri de investi-
þii, care administreazã active cu o va-
loare cumulatã de peste 3.500

miliarde dolari.
Greg Konieczny, manager al Fon-

dului Proprietatea, a spus:
“Numãrul ridicat de participanþi la

evenimentele noastre demonstreazã
interesul marilor investitori institu-
þionali ºi confirmã faptul cã Româ-
nia are o piaþã de capital atractivã.
Ne pãstrãm angajamentul de a dez-
volta aceastã piaþã, care are nevoie
de noi IPO-uri ale companiilor de
stat pentru a menþine interesul
investitorilor. Sperãm ca Guvernul

sã susþinã piaþa de capital localã prin
adoptarea unor decizii rapide cu pri-
vire la reînceperea proceselor de lis-
tare ºi, astfel, sã profite de interesul
investitorilor strãini, care, altfel, ar
putea sã disparã".

Fondul Proprietatea menþioneazã
cã a atras în ultimii cinci ani 1,4 mi-
liarde euro sub formã de investiþii de
portofoliu din partea investitorilor
strãini.

A.A.

DEBITORII CU CREDITE ÎN CHF, CÃTRE BNR:

“Oamenii nu sunt dispuºi sã îºi dea
casa decât dacã nu au de ales”

l Împrumutaþii în CHF susþin cã unele opinii ale
lui Adrian Vasilescu se suprapun cu ale lor:
“Poate pentru prima datã de la începutul
dezbaterilor pe marginea proiectului legislativ
avem un punct de vedere comun - Legea dãrii în
platã nu rezolvã problemele tuturor debitorilor”

Împrumutaþii în franci elveþieni îºi
exprimã “regretul” faþã de poziþia ºi
opiniile Bãncii Naþionale a Româ-
niei (BNR) referitoare la Legea dãrii
în platã.

Debitorii subliniazã, în cadrul
unei scrisori deschise, cã BNR “ar
trebui sã fie garantul echilibrului ºi
stabilitãþii financiare, aºa cum scrie
chiar în regulamentul acesteia ºi cum
pretinde, prin reprezentanþii ei”.

Scrisoarea întocmitã de membrii
Grupului Clienþilor cu Credite în
CHF (GCCC) ºi primitã la redacþie
au fãcut “o scurtã trecere în revistã a
atitudinii BNR referitoare la acest
subiect”, menþionând cã afirmaþiile
Bãncii Centrale evidenþiazã “o ple-

doarie acerbã în favoarea bãncilor,
preluând poziþia de veritabil avocat
al acestora”.

În opinia debitorilor, aceastã po-
ziþie “a transformat BNR într-o in-
stituþie necredibilã, având în vede-
re modalitãþile lipsite de profesio-
nalism prin care au încercat sã
opreascã sau sã facã neaplicabilã
aceastã lege”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

FRIEDMAN, GEOPOLITICAL FUTURES:

“Marile provocãri la adresa
României: dependenþa de
UE ºi lipsa de încredere”

l “Trebuie create oportunitãþi, nu programe
guvernamentale”

România se confruntã cu douã
provocãri majore: dependenþa de
Uniunea Europeanã (UE) în privinþa
finanþãrii ºi strategiei, repectiv lipsa
de încredere în propriile forþe - vizi-
bilã mai ales la elitele din þarã, este
de pãrere George Friedman,
preºedintele Geopolitical Futures.

Domnia sa a declarat ieri, în ca-
drul unei conferinþe, cã þara noastrã
are, în schimb, un mare avantaj: este
o piaþã mare, care trebuie sã îºi extin-
dã afacerile în Ucraina, în Balcani ºi
în estul Mediteranei. Preºedintele
Geopolitical considerã cã România
este o þarã esenþialã în aceastã regiu-
ne, aflându-se la intersecþia mai mul-
tor zone importante: Orientul

Mijlociu, UE, Rusia ºi Balcani.
George Friedman a spus: “Româ-

nia are oportunitatea sã aibã o piaþã
internã mare, dar este, totodatã, si-
tuatã în apropiere de Balcani, de
Ucraina, Mediterana de Est, locuri în
care puteþi sã creºteþi ºi sã faceþi
afaceri”.

A.V.

(continuare în pagina 15)

CÃLIN
RECHEA

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ A HOTÃRÂT:

“Deciziile din procesele ANPC-bãnci
se aplicã tuturor contractelor similare”

Deciziile pronunþate de instanþã în
procesele deschise de Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Consu-
matorilor (ANPC) împotriva bãnci-
lor se aplicã tuturor contractelor de
credit similare cu cele în cauzã, a de-
cis, ieri, Curtea Constituþionalã a
României (CCR), care s-a pronunþat
pe excepþia de neconstituþionalitate
privind articolele 12 ºi 13 din Legea
193/2000 privind clauzele abuzive

din contractele încheiate între co-
mercianþi ºi consumatori, dupã cum
a anunþat Asociaþia Parakletos,
într-un comunicat.

Acesta a explicat cã excepþia a fost
ridicatã de patru bãnci, în cadrul pro-
ceselor pe care le au cu ANPC pri-
vind acþiunile în constatarea existen-
þei clauzelor abuzive în contractele
încheiate cu consumatorii. “CCR a
respins excepþia, astfel încât o hotã-

râre favorabilã pentru ANPC are
efecte erga omnes, adicã se aplicã tu-
turor contractelor de acel tip”, potri-
vit Parakletos.

Pânã acum, ANPC a câºtigat, pe
fond, câteva astfel de procese cu
bãncile, cel împotriva OTP Bank
fiind câºtigat ºi în ultimã instanþã.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 15)

George Friedman: “Asistãm la un

eºec al Uniunii Europene. Instituþiile

europene nu vor dispãrea niciodatã,

dar capacitatea lor de a lua decizii

s-a evaporat pentru cã sunt «prea

multe Europe». UE face reguli pe

care nu le respectã nimeni”.

Sorin Oancea ºi Cosmin Guºã, la DNA în
dosarul lui Ludovic Orban

Cozmin Guºã, acþionar la Realitatea TV, ºi Sorin Oancea, acþionar la B1
TV, au fost audiaþi, ieri, la DNA în calitate de martori în dosarul în care
Ludovic Orban este acuzat de folosirea influenþei politice ca sã obþinã
sprijin financiar în campanie.

Dupã audieri, Sorin Oancea a spus: “Am avut mai multe discuþii cu Lu-
dovic Orban, i-am declarat doamnei procuror cã nu am avut niciun fel de
discuþie cu el despre bani sau condiþii comerciale ºi, de asemenea, i-am
spus cã nu avem ce sã ne reproºãm, nici noi ca post de televiziune, ºi nici
eu ca persoanã. Pãrerea mea este cã mai degrabã vorbim de o rãzbunare
între oameni politici ºi oameni de afaceri, în care suntem traºi ºi noi abso-
lut aiurea. Ultima întâlnire (cu Ludovic Orban, n. r.) a fost în vinerea dina-
inte sã fie chemat dânsul la audieri. N-am discutat în niciun moment de-
spre vreo sumã de bani, pentru cã e ilegal. Legea nu-þi permite sã iei bani.
Pare a fi o rãzbunare. Nu o rãzbunare pe mine, ci pe Ludovic Orban.

(continuare în pagina 15)


