
5 948491 340012 02750

ineri, 22 iulie 2016, nr. 140 (5720), anul XXV 16 pagini2 lei
n Vicepremierul turc: Pieþele financiare

trebuie sã înþeleagã cã Turcia
va supravieþui ºocului PAGINA 5

n Saxo Bank: “Vânãtorii de profit þintesc
titlurile saudite”

PAGINA 15

n “Komatsu” preia
“Joy Global” pe
2,9 miliarde dolari

PAGINA 16

n DUPÃ PRELUAREA FIVE SPRL
ªI A SOLVE INSOLVE IPURL
Casa de Insolvenþã
Transilvania vrea sã cumpere
alte companii de profil

PAGINA 4

n Preocupãri olimpice: medalii, Zika, Rusia
PAGINA 2

n Iohannis: “Suntem unul dintre cei mai fermi
aliaþi ai SUA”

PAGINA 3

GRAM AUR = 0 RON FRANC ELVEÞGRAM AUR = 172,3854 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,1102 RON EURO = 4,4700 RON DOLAR = 4,0524 RON

Mai pot fi “salvate”
bãncile italiene
printr-un bail-out?

Dincolo de atacurile te-
roriste sau Brexit, dar
chiar ºi dincolo de

ameninþarea “populismului”
pentru structu-
rile europene
actuale, siste-
mul bancar al
z o n e i e u r o
continuã sã re-
prezinte cel
mai mare peri-
col la adresa viitorului

Uniunii Europene.
De ce? Pentru cã mãsurile pentru

restructurare ºi recapitalizare sufi-
cientã a marilor instituþii financiare,
cel puþin raportat la dimensiunea bi-
lanþurilor, au fost aproape
inexistente.

Ceea ce se întâmplã acum în sec-
torul bancar din Italia nu este un caz
singular, iar disputele dintre autori-
tãþile de la Roma ºi cele de la Bruxel-
les reflectã doar natura acutã a pro-
blemelor, care existã în formã latentã
inclusiv în Germania.

(continuare în pagina 2)

CINISMUL DIN PIAÞA FINANCIARÃ NU
ARE LIMITE

Justiþia americanã:
“Lupul de pe Wall

Street”, finanþat cu bani
furaþi

l Falºii brokeri autohtoni care au furat milioane de
euro de la clienþi, inspiraþi de filmul lui Scorsese

Extravaganþele brokerilor de pe
Wall Street – sex la birou, prostitua-
te, consum de droguri, furturi din ba-
nii clienþilor – au fost prezentate,
acum doi, într-un mod îndrãzneþ, de
regizorul Martin Scorsese în filmul
“Lupul de pe Wall-Street”.

Cinismul din piaþa financiarã nu
are limite, întrucât se pare cã pelicula
respectivã a fost finanþatã cu bani fu-
raþi din Malaysia, iar acum justiþia

americanã vrea sã punã sechestru pe
drepturile de autor ale filmului.
Compania de producþie de la
Hollywood Red Granite Pictures,
cea care a finanþat ºi produs filmul în
care a jucat Leonardo DiCaprio, a
negat cã ar fi ceva ilegal în legaturã
cu producþia filmului.

A.S.

(continuare în pagina 5)

PÃÞANIA DEBITORILOR ÎN CHF:

Libor negativ, rate în creºtere

Evoluþia Libor din 2008 ºi
pânã azi ar fi trebuit sã le dea
motive de bucurie debitori-

lor autohtoni, dar a reprezentat, de
fapt, cel mai mare coºmar.

Între 2008 ºi 2009, Libor la 6 luni
pentru CHF sãrise biniºor de 3%, o
veste nu tocmai bunã pentru cei ce se
împrumutaserãpevârfulbulei creditu-
lui, prin 2006-2007, când indicele era
între 1-2%. De atunci, însã, Liborul e
în picaj ºi a ajuns în acest moment la
aproximativ -0,7%, cu un minim de
-0,8% la finalul lui noiembrie 2015.

Aparent, o scãdere de 4% la nivelul
dobânzilor în intervalul2008-2016ar fi
trebuit sã fie sãrbãtoritã cu mai mult
consum ºi voie bunã, chiar dacã marja
bãncii pentru cei cu credite vechi în

CHF ajungea uneori ºi la 10%. Totuºi,
de la 14% la 10%, toatã lumea cântã ºi
danseazã. Numai cãmai existãun deta-
liu, cursul de schimb.

Aºa cum creºterea dobânzilor aratã
presiunea pe vânzare din partea inve-
stitorilor/speculatorilor, scãderea
dobânzilor vine sã descurajeze achizi-
þiile de valutã, ceea ce înseamnã cã de-
bitorii n-au în niciun caz motive de bu-
curie, pentru cã interesul la cumpãra-
rea de franci în dauna altor monede era
dejapalpabilpecurs.Ceeaces-avãzut
cu ochiul liber ºi în România, cei care
s-au împrumutat în 2006-2008 în franci
elveþieni au asistat stupefiaþi la dubla-
rea cursului de schimb CHF/leu, si-
multan cu reducerea continuã a Libor
pânã la coborârea acestuia în teritoriu

negativ.
Morala care rezultã cu mare

întârziere (pentru unii) de aici e cã ar
fi trebuit sã ne temem mult mai mult
de variaþiile cursului decât de cea a
dobânzilor. Dar niciun reprezentant
al bãncilor n-a ieºit în public sã pre-
cizeze asta, cei care vindeau credite-
le în CHF insistau pe “stabilitatea”
monedei elveþiene, pe tradiþie,
economia înfloritoare etc.

Ironia sorþii, debitorii în CHF au
asistat în ultima lunã chiar la creºte-
rea dobânzilor, deºi nivelul din pre-
zent al Libor CHF este exact cel în
urmã cu un an.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 8)

Despre salarizãri
ºi pensionãri la
Banca Naþionalã

A
m citit joi, în ziarul
“BURSA”, un articol in-
titulat “Mugur Isãrescu
– greu de pensionat”.

Articol ce pleacã de la o împrejurare
din vara anului 2014: Guvernatorul
Mugur Isãrescu a împlinit vârsta de
pensionare, dar nu ºi-a depus dosarul
pentru a i se stabili ºi a-ºi încasa pen-
sia. Lung prilej de vorbe ºi de ipote-
ze!

Intervievat de autorul articolului –
“greu de identificat”, cãci îºi rezumã

semnãtura la ini-
þialele “A.S.” –,
Avocatul Gheor-
ghe Piperea dã
câteva explicaþii
ce nu cred cã stau
în picioare. Ipote-
za domniei sale:
“Eu, dacã aº fi

profesor universitar ºi aº avea 65 de
ani, aº fi obligat ca, în maximum
câteva luni, sã depun dosarul de pen-
sionare, pentru cã altfel m-ar da afarã
de la facultate”.

Sã judecãm. 1) Domnul Pipe-
rea, din câte ºtiu, chiar e profesor
universitar. Sau poate cã nu ºtiu
eu bine… 2) De la facultate “ar fi
dat afarã” exact în ziua în care ar
împlini 65 de ani… ºi nu “în ma-
ximum câteva luni”. Ar fi “dat
afarã” în sensul cã, prin efectul
legii, i s-ar desface contractul de
muncã în vederea pensionãrii. 3)
În niciun caz însã nu i s-ar desface
contractul de muncã pentru cã nu
ºi-a depus dosarul de pensionare.
4) La împlinirea vârstei de pen-
sionare, legea obligã facultatea

sã-i desfacã profesorului (ca sã
rãmânem în cadrul universitar)
contractul de muncã. A doua zi
însã, tot prin efectul legii, i se poa-
te încheia un alt contract de mun-
cã, în condiþii noi. Sã spunem –
plata cu ora. 5) Noul contract de
muncã nu va mai fi pe timp nede-
terminat. 6) Pensia este însã o
obligaþie pentru stat, ca sã i-o plã-
teascã în condiþiile legii. Pentru
profesorul ajuns la vârsta pensio-
nãrii – e doar un drept. El nu e
obligat sã-ºi depunã dosarul ca sã
primeascã pensie; iar dacã vrea
sã-l depunã nu este legat de un
termen. Îl poate depune peste un
an sau peste 10 ani… 7) ªi atunci,
de unde concluzia cã “dacã Mu-
gur Isãrescu nu ºi-a depus dosarul
de pensionare – ºi asta înseamnã
doi ani ºi jumãtate de când ar fi
trebuit sã o facã – este complet
ilegal”? Sã fim riguroºi: nu este
complet ilegal, ci este absolut le-
gal! Mai departe: Mugur Isãrescu
nu a refuzat sã primeascã pensie
în favoarea salariului! O astfel de
alternativã (ori pensie, ori sala-
riu) a fost într-o lege mai veche,
abrogatã prin 2012. Pur ºi simplu,
guvernatorul nu ºi-a înaintat do-
sarul de pensionare. De ce s-ar
plânge statul cã, de mai bine de
doi ani, nu-i plãteºte guvernato-
rului pensia ce i s-ar cuveni?!

Mai zice domnul avocat Piperea:
“Un demnitar nu are contract de
muncã. Actul prin care e remunerat
este numirea de cãtre Parlament în
funcþia de guvernator”.

(continuare în pagina 5)

JANE LOUISE KANDUR, MEMBRU AL PARTIDULUI AKP ªI JURNALIST DAILY SABAH :

“Viitorul Turciei în Uniunea
Europeanã nu este o prioritate
în acest moment”

Reporter: Cum vedeþi tentativa
de loviturã de stat eºuatã, de vinerea
trecutã?

Jane Louise Kandur: Încercarea
de lovitura de stat de vineri searã a
fost o trãdare teribilã a democraþiei
turceºti. Pierderea tragicã a aproape
250 de vieþi, în lupta contra soldaþi-
lor care ºi-au trãdat uniformele, este
ceva ce Turcia nu va uita niciodatã.

Lovitura de stat a adus la luminã
miºcarea Gulenistã, împotriva cãreia

au existat miºcãri de ani de zile.
Miºcãrile au fost încete ºi graduale

(reorganizarea Poliþiei, în ultimii trei
ani. Forþele de poliþie au demonstrat,
pe 15 iulie, de ce sunt necesare aceste
reforme. Nu se comparã Poliþia din
15 iulie ºi cea din Parcul Gezi (n.r. în
2013 Poliþia a intrat în forþã în Parcul
Gezi ºi a dispersat manifestanþii
anti-guvern). Vinerea trecutã, Poliþia
a acþionat într-un mod eroic ºi uman.

Reporter: Care consideraþi cã au
fost motivele pentru care s-a ajuns în
aceastã situaþie?

Jane Louise Kandur: Urma sã
aibã loc un Consiliu militar, în au-
gust. Se discuta deschis înlocuirea
anumitor generali ºi ofiþeri despre
care se credea cã acþionau împotriva
intereselor Turciei. De fapt,
preºedintele le-a spus: “Demisionaþi
înainte sã vi se cearã sã plecaþi”. Din
acest motiv, încercarea de loviturã de
stat nu a fost o surprizã.

Motivul pentru care oamenii au ieºit
în stradã atât de rapid (cu mult înainte
ca preºedintele sã aparã ºi sã le cearã
asta) a fost istoria pe care o are Turcia
cu loviturile de stat.

A consemnat
ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 7)

DUPÃ BREXIT

Încrederea
consumatorilor
din UE a scãzut
mai mult decât a
celor din zona euro

Încrederea consumatorilor din
Uniunea Europeanã a scãzut, în iu-
lie, mai mult decât a celor din zona
euro, semn cã votul britanicilor pen-
tru ieºirea din UE (Brexit) ar putea
afecta mai puþin blocul monetar
decât þãrile din afara sa.

Comisia Europeanã a estimat,
sãptãmâna aceasta, cã indicele pri-
vind încrederea consumatorilor din
zona euro s-a diminuat cu 0,7 puncte
luna aceasta, la –7,9 puncte, de la
–7,2 în iunie. Analiºtii anticipau un
declin pânã la –8 puncte.

La nivelul întregii Uniuni Europe-
ne, indicele privind încrederea con-
sumatorilor a coborât cu 1,8 puncte,
la –7,6 puncte, cel mai redus nivel
din ultimii doi ani.

“Este încurajator faptul cã aceastã
estimare privind încrederea - prima
lansatã dupã votul pentru Brexit -,
aratã numai un declin moderat al
încrederii în zona euro”, este de pã-
rere Marco Protopapa, economist la
“JPMorgan”, citat de Economic
Times.

Comisia Europeanã nu furnizeazã
datele privind situaþia încrederii con-
sumatrilor din fiecare stat membru al
UE.

V.R.

Preºedintele turc Recep Tayyip
Erdogan a anunþat miercuri insta-
urarea stãrii de urgenþã pentru trei
luni în Turcia, în urma tentativei
de loviturã de stat eºuate sãp-
tãmâna trecutã,
Jane Louise Kandur, vice-
preºedinte al organizaþiei de femei
din Istanbul, din partidul AKP, ºi
jurnalist Daily Sabah, ne-a acor-
dat un scurt interviu despre cum
vede situaþia din Turcia în pre-
zent.
Potrivit domniei sale, societatea
turcã are resentimente faþã de
Statele Unite pentru condamna-
rea tardivã a loviturii de stat.
Potrivit doamnei Kandur, “viitorul
Turciei în Uniunea Europeanã nu
este o prioritate în acest mo-
ment”, iar sentimentul cã Turcia
nu ar mai fi aºa interesatã de ade-
rarea la UE este în creºtere.

CÃLIN
RECHEA

EXCLUSIVITATE

ADRIAN
VASILESCU

Martin Armstrong: Dacã Italia ar
fi avut propria monedã, o astfel de

presiune ar fi fost atenuatã de
prãbuºirea lirei italiene, însã

existenþa euro “implicã
transformarea presiunii într-un

fenomen de contagiune care se va
rãspândi în Europa”.


