
Vineri, 3 iunie 2016, nr. 107 (5687), anul XXV 16 pagini2 lei
n Chimcomplex Borzeºti a depus oferta de

cumpãrarea a activelor Oltchim SPV
PAGINA 5

n Surse: “Metro”, aproape de un acord cu
angajaþii “Real” privind salariile

PAGINA 16

n Miºu Negriþoiu, ASF: “Planul
de redresare depus de City
Insurance este incomplet ºi
trebuie îmbunãtãþit”

PAGINA 15

n Loviturã, Bulgaria se retrage din Sinodul
Panortodox

PAGINA 2

n Remus Borza: Hidroelectrica a alocat
1,2 miliarde de euro pentru investiþii pentru
perioada 2015-2020

PAGINA 3

GRAM AUR = 157,6866 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,0895 RON EURO = 4,5216 RON DOLAR = 4,0361 RON

Daniel Dãianu, BNR:
“Bursa noastrã este subþire,
iar avantajele short
selling-ului nu sunt atât de
mari”

«Finanþa» mai puþin sofisticatã nu
este în mod automat rea, a spus, ieri,
Daniel Dãianu, membru în Consiliul
de Administraþie al Bãncii Naþionale
a României, la o conferinþã organi-
zatã de Autoritatea de Supraveghere
Financiarã despre protecþia
consumatorilor.

“Existã o pledoarie sã avem in-
strumente sofisticate, sã dezvol-
tãm…

Viaþa aratã cã a cãuta sã ai in-
strumente tot mai sofisticate cu
orice preþ este un drum greºit”, a
precizat domnul Dãianu, ex-
plicând cã instrumentele sofistica-
te trec de capacitatea de înþelegere
a multora, inclusiv a unor regle-
mentatori.

ADINA ARDELEANU
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BCE jongleazã cu tiparniþa
între douã dezastre

Guvernele din zona euro nu doresc
sã iniþieze reformele structurale pe care
le cere BCE ºi sunt pur ºi simplu îngro-
zitedeperspectivadeclanºãrii spontane
a acestora în urma dislocãrii pieþelor.

Nici Banca Centralã Europeanã
nu pare sã ºtie cum se poate ieºi din
cercul vicios “relaxare monetarã –

amânarea reformelor
structurale”, însã o
instituþie cu adevãrat
independentã ar fi
încercat, mãcar, sã re-
ducã turaþia tiparni-
þei, în condiþiile în
care fenomenul
supraîndatorãrii s-a

accentuat.
La conferinþa de presã care a ur-

mat ultimei ºedinþei de politicã mo-
netarã, preºedintele BCE a fost între-
bat dacã nu este îngrijorat de alimen-
tarea bulelor speculative în condiþii-
le dobânzilor zero sau negative de
politicã monetarã.

Draghi a evitat un rãspuns direct ºi

a îndreptat atenþia cãtre îngrijorarea
ºi nemulþumirea celor care economi-
sesc, precizând cã dobânda zero de
politicã monetarã reflectã excesul de
economii din sistemul financiar.

Anterior, Mario Draghi a precizat
cã “mãsurile noastre continuã sã de-
termine, mai ales, reducerea costului
creditului ºi întãrirea procesului de
creare a creditului”, iar afirmaþia sa
pune sub semnul întrebãrii teoria
“excesului de economii”.

Oficialii BCE sunt convinºi cã re-
dresarea va continua, însã datele de
la Bloomberg aratã altceva, respec-
tiv “revizuirea, de la începutul anu-
lui trecut, în scãdere ºi în mod consis-
tent atât a prognozei pentru creºterea
inflaþiei cât ºi a economiei”.

Acesta este, probabil, ºi motivul
pentru care Mario Draghi tocmai a re-
definit ºi înþelesul perioadelor de timp.
“Vedem cã termenul mediu este, de
fapt, foarte lung”, adeclaratpreºedinte-
leBCEîncadrulconferinþeidepresã.

(continuare în pagina 8)

ANALIªTII CAIET:

Campania actualã pentru alegerile locale
– “moartea pasiunii”

l “Lupta anticorupþie nu are efecte reale la alegerile locale”

M
ai sunt douã zile panã
la alegerile locale ºi
nu ne putem aºtepta la
suprize prea mari din

partea electoratului, sunt de pãrere
analiºtii CAIET, care caracterizeazã
actualele alegeri drept “moartea pa-
siunii”.

Potrivit acestora, legislaþia actualã
electoralã ºi, implicit, noile metode de
derulare a campaniei, îi avantajeazã pe
primarii în funcþie ºi pe partidele mari,
respectiv PSD ºi PNL, care vor câºtiga
aproape tot, cu mici excepþii.

Mai mult, analizele CAIET spun
cã este foarte probabil cã PSD va ob-
þine mai mult decât PNL în întreaga
þarã, preconizând cã rezultatele de la
actualele alegeri vor fi în linii mari
neschimbate faþã de primul tur al ale-
gerilor prezidenþiale din 2014.

Specialiºtii CAIET susþin: “În
acest moment, în privinþa primãrii-
lor, PSD se apropie de maximul isto-
ric, iar PNLde un minim istoric”.

Ceea ce au observat analiºtii
CAIET pânã acum este contrastul
foarte mare între numãrul persoane-
lor care spun cã vor veni la vot, con-
form mãsuratorilor, între 65% ºi
80%, în condiþiile în care este preco-
nizatã o prezenþã la vot foarte redu-
sã: “Noi estimãm cã va fi undeva
între 40-45% prezenþa la vot (ex-
cluzând desigur cetãþenii români
care lucreazã în strãinãtate ºi care,
din nefericire, s-au înscris în numãr
foarte mic pe listele electorale). Di-
ferenþa între 40-45% ºi 65-80% este
foarte gravã. Probabil cã mulþi posi-
bili votanþi vor sta acasã.

ANCUÞA STANCIU
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Bãncile vor raporta darea în
platã ca informaþie negativã la
Biroul de Credit
l Piperea: “Raportarea dãrii în platã ca informaþie
negativã este abuz în serviciu ºi caz penal”

Bãncile vor raporta închiderea
unui cont de credit prin darea în platã
ca informaþie negativã la Biroul de
Credit, dupã cum reiese dintr-un rãs-
puns pe care ni l-au dat reprezentan-

þii Autoritãþii Naþionale de Suprave-
ghere a Prelucrãrii Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDC).

EMILIA OLESCU
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Preºedintele ANSPDC - apropiat de Mircea Geoanã ºi
Marian Vanghelie

Anca Opre, actualul ºef al Autoritãþii Naþionale de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDC), a fost preºedinte la Autoritatea Naþionalã pentru Restitui-
rea Proprietãþilor (ANRP) timp de 8 luni, din februarie pânã în octombrie 2009. Domnia
sa a mai fãcut parte din Consiliul de Supraveghere al Fondului Proprietatea.
Anca Opre a fost consilier al fostului preºedinte al PSD Mircea Geoanã ºi consilier al mi-
nistrului Justiþiei în 2004.
Anca Opre a fost membru în Consiliul Naþional de Integritate ºi a candidat pentru un
post de deputat la alegerile parlamentare din noiembrie 2008 într-un colegiu din Giur-
giu, dar nu a reuºit sã obþinã mandatul.
În 2009, Anca Opre a fost desemnatã purtãtor de cuvânt al organizaþiei PSD Giurgiu.
Potrivit stenogramelor apãrute în presã, doamna Anca Opre a stat cu chirie într-una din
vilele pe care Marian Vanghelie le-ar fi primit mitã de la Marin Dumitru. (A.R.)

Asaltul ultimei redute: Banca
Naþionalã a României

Asistãm de ceva vreme la atacuri
(concertate?!) asupra singurei insti-
tuþii ale cãrei profil ºi funcþionalitate
asigurã corespondenþa cu exigenþele
unei societãþi economic funcþionale
ºi performante contemporane,
respectiv standardului european.

Explicaþia agresivitãþii ºi sursa sa
generatoare sunt explicabile: conse-
cinþele negative insistent anticipate
ale ultimei iniþiative privind “salvarea
prin dare în platã” nu au întârziat sã

aparã chiar anterior intrãrii în vigoare
a legii respective, ridicând - deocam-
datã timid - întrebãri serioase privind
responsabilitatea, profesionalismul ºi
corectitudinea civicã a iniþiatorilor
(parlamentari, avocaþi) al cãror man-
dat sau autoritate profesionalã le-au
fost conferite de chiar presupunerea
cã ar deþine aceste calitãþi.

LAURENÞIU MITRACHE
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