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SENATORUL PSD DANIEL ZAMFIR, CANDIDAT LA ªEFIA
AUTORITÃÞII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARÃ:

“ASF stã pe un butoi de pulbere”
l Zamfir: “Aceastã instituþie plinã de scandaluri ºi care nu îºi face datoria, practic, nu existã”
l Senatorul PSD: "Parlamentul va decide, în urmãtoarele sãptãmâni, cine va fi ºeful ASF"

Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) stã pe un butoi de publere,
este de pãrere senatorul PSD Daniel
Cãtãlin Zamfir, candidat din partea so-
cial-democraþilor la preºedinþia insti-
tuþiei de control.

În contextul scandalurilor care au
loc în ultima perioadã, atât în dome-
niul asigurãrilor, cât ºi în piaþa de ca-
pital, parlamentarul ne-a declarat:
“Este o nebunie ce se întâmplã acolo.
Acestei instituþii îi lipseºte în mod
clar un leadership. Deciziile ASF
sunt mai degrabã în defavoarea con-
sumatorilor, decât în favoarea lor,
aºa cum ar fi normal. Hotãrârile ºi
atitudinea ASF s-au poziþionat în
mod vãdit de partea companiilor de
asigurãri.

Pe piaþa de capital este un haos ini-
maginabil, în asigurãri la fel, este scan-
dal în toate domeniile pe care le supra-
vegheazã. Nu se poate ca o instituþie sã
fie mãcinatã în acest hal de scandaluri,

sã fie acuzatã cã nu îºi exercitã rolul în
sectoarele pe care le acoperã. Practic,
aceastã instituþie nu existã".

Senatorul Zamfir ºi-a depus candi-
datura pentru fotoliul de preºedinte al
ASF în luna februarie a acestui an,

dupã ce a fost propus de social-de-
mocraþi pentru funcþia de preºedinte al
instituþiei.

EMILIA OLESCU
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Democraþia la firul ierbii

D
iagnosticul nu mai are
nevoie de prea multe
confirmãri ºi re-
confirmãri: De-
mocraþia, chiar la
ea acasã, în spa-
þiul occidental al

constituirii ºi dezvoltãrii sale
istorice, suferã. Se gãseºte în
impas. Este slabã, acolo unde ar
fi trebuit sã exceleze: calitatea
elitelor puterii, respectiv controlul cetã-
þenilor asupra exerciþiului puterii. Este
vãdit incapabilã sã producã ºi sã punã la
lucru soluþiile necesare pentru ca po-
stmodernitatea sã nu ajungã definitiv
doar groapã de gunoi pentru eºecurile ºi

ratãrile modernitãþii. Este inacceptabil
de fragilã în faþa puseelor autoritariste

non sau de-a dreptul anti-demo-
cratice ale mandataþilor puterii
(democratic aleºi, altfel!!), mai
ales cînd aceºtia au la îndemînã
scuza comodã a condiþiilor spe-
ciale, de crizã. Dacã mai era ne-
voie de un test, îl avem în faþã.
La un secol distanþã, ”gripa chi-
nezeascã” repetã, în linii mari,

scenariul ”gripei spaniole”. O sutã de
ani mai tîrziu, soluþiile pentru controlul
ºi combaterea unei ameninþãri majore
la adresa securitãþii economice ºi socia-
le sunt la fel de ineficiente, atît medical,
cît ºi din punctul de vedere al capacitãþii

de reacþie a instituþiilor, în special cele
ale guvernãrii. Nouã cetãþenilor ni s-au
dat doar douã soluþii: retrageþi-vã în
schimnicie sau luaþi valul în piept ºi
Dumnezeu cu mila...cine are zile sca-
pã...cine nu, nu! Cam prea puþin, îmi
pare, în plinã ”revoluþie post-industria-
lã”! Dacã ar fi sã luãm de bune ”produ-
sele” ºtiinþificoide ale celor care au
transformat ”ªtiinþa fizicii” într-un
concurs de frumuseþe pentru ipoteze ni-
ciodatã temeinic ºi definitiv testate,
ºtim aproape totul despre constituirea,
structura, comportamentul ºi evoluþia
Universului dar, paradoxal, nu ºtim mai
nimic despre o entitate biologicã primi-
tivã, un virus, respectiv despre interac-

þiunea lui cu biologia umanã. Iar, pen-
tru ca tabloul sã fie complet, trebuie sã
mai adãugãm doar faptul cã Europa are
deja 70 de ani de cînd a pornit proiectul
Monnet-Schuman pentru un alt fel de
politicã, un proiect menit sã genereze
unitatea, prosperitatea ºi dezvoltarea
întru democraþie a societãþilor europene,
punîndu-le pentru totdeauna la adãpost
de pericolul repetãrii experienþelor dra-
matice ale ”marilor rãzboaie”. Trei sfer-
turi de secol, aproape, pentru a constata
cã instituþiile europene s-au retras ca
melcul în cochilie cînd a suflat gerul cri-
zei pnademice peste Europa, cã ”naþio-
nalismele” sunt soluþiile de rastel, mai
sigure, mai bune, mai eficiente decît po-

liticile ºi soluþiile europene, cã resursele
ºi deciziile grele rãmîn la instituþiile sta-
tale, cînd suntem în pericol, cã cetãþea-
nul european, cãruia i-am fabricat chiar
ºi un paºaport, este de fapt orfan de Eu-
ropa, cînd are nevoie de soluþii ºi de
sprijin masiv pentru sãnãtatea ºi supra-
vieþuirea lui economicã! A spune cã e
prea puþin ar fi sã folosim o aproxima-
þie de-a dreptul grosierã! Prin urmare,
ce alt prilej mai bun pentru a reflecta la
toate acestea, de a invoca acþiunea direc-
tã a cetãþenilor, decît Ziua Europei.

(continuare în pagina 8)
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Realitatea economicã nu poate fi
suspendatã prin decizia
Curþii de Justiþie a UE

Oricâte argumente s-ar aduce în fa-
voarea tiparniþei pornite de BCE ºi in-
diferent cât de “contorsionate” sunt
acestea, nu poate fi negatã grava dis-
torsionare a pieþelor ºi acutizarea con-
flictelor sociale determinate de crearea
puterii artificiale de cumpãra-
re, prin alocarea discreþionarã
a “banilor” tipãriþi.

Aici nu este vorba doar de-
spre programul de cumpãrare a
obligaþiunilor guvernamenta-
le, în cadrul Public Sector Pur-
chase Programme (PSPP) ºi
Pandemic Emergency Purcha-
se Programme (PEPP), ci ºi de achizi-
þiile de obligaþiuni ale companiilor din
cadrul Corporate Sector Purchase
Programme (CSPP).

Ultima situaþie a obligaþiunilor cor-
porate cumpãrate de BCE prin tipãrire
aratã beneficiarii costurilor de finanþa-
re mai reduse sunt din Franþa (31%),
Germania (24%), Italia (11%) ºi Spa-

nia (10%). Restul o reprezintã benefi-
ciari din Þãrile de Jos (6%), Belgia
(4%), Elveþia (3%), alte þãri din zona
euro (6%) ºi alte þãri din afara zonei
euro (5%).

Din puncte de vedere al sectoarelor
economice, principalii benefi-
ciari ai tiparniþei BCE sunt com-
paniile de utilitãþi (16%), infra-
structurã ºi transport (11%), auto
(9%), telecomunicaþii (9%), dar
ºi din sectorul imobiliar (6%).

Pe lista publicatã de Banca
Centralã Europeanã apar numele
unor corporaþii europene ºi inter-

naþionale cum ar fi Shell, Novartis,
ABB, Airbus, Holcim, ArcelorMittal,
Unilever, Daimler AG, BASF, SAP, De-
utsche Telekom, Metro, Volkswagen
sau BMW, dar ºi Deutsche Wohnen, cel
mai mare deþinãtor de proprietãþi imobi-
liare rezidenþiale din Germania.

Cazul companiei Deutsche Wohnen
este emblematic pentru dezechilibrele

grave introduse pe pieþe de politica
monetarã a BCE.

Pe fondul costurilor reduse de fi-
nanþare “susþinute” de achiziþia obli-
gaþiunilor de cãtre BCE, atât pe piaþa
secundarã cât ºi pe cea primarã, com-
pania Deutsche Wohnen ºi-a mãrit pu-
ternic portofoliul de proprietãþi
rezidenþiale pe care le închiriazã.

Bineînþeles cã persoanele fizice,
care depun banii la bãnci cu dobândã
zero, nu pot concura pe piaþã cu o enti-
tate finanþatã, practic, de Banca
Centralã Europeanã.

Tensiunile nu au întârziat sã aparã.
Încã din primãvara anului trecut au apã-
rut iniþiative pentru naþionalizarea pro-
prietãþilor Deutsche Wohnen din Berlin
ºi au fost introduse norme municipale
privind plafonarea chiriilor (n.a. vezi
articolul “Tiparniþa BCE a deschis por-
þile pentru revenirea barbariei în Euro-
pa”, BURSA, 15 aprilie 2019).

(continuare în pagina 11)
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Parcurs
ascendent
pentru BET,
sãptãmâna
trecutã
l Dragoº Mesaroº, Goldring:
“Evoluþia OMV Petrom a fost
ajutatã de creºterea preþului
barilului de petrol, precum ºi
de apropierea datei de
înregistrare pentru dividende”
lMarcel Murgoci, Estinvest:
“Se pare cã în acest moment,
piaþa percepe o revenire a
economiei în formã de V”

Toþi indicii Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB) au marcat creºteri consi-
stente ale cotaþiilor în sãptãmâna toc-
mai încheiatã, BET, principalul coº de
acþiuni al pieþei noastre de capital
încheind sesiunea de vineri la 8.381,2
puncte, echivalentul unui avans sãp-
tãmânal de 5,05%, într-o tentativã de
continuare a secvenþei ascendente de-
maratã la începutul lunii aprilie, dupã
cãderile puternice din perioada
februarie-martie.

Dragoº Mesaroº, director de tran-
zacþionare în cadrul casei de brokeraj
Goldring, ne-a declarat: “În primul
rând, cred cã este o revenire faþã de
scãderea puternicã a indicelui din ulti-
mele minute ale ºedinþei de joi, 30
martie, chiar în perioada de preînchi-
dere. A fost probabil o miºcare a unor
investitori instituþionali care ºi-au li-
chidat din poziþii, la final de lunã. Am
vãzut scãderi puternice la Banca Tran-
silvania, Romgaz, Fondul Proprietatea
ºi alþi emitenþi cu pondere mare în
BET. Acum, piaþa a recuperat ºi chiar a
depãºit nivelul de la care a scãzut
brusc, la finalul lui aprilie”.

Cu un avans de 10,78%, pânã la
0,3545 lei, acþiunile OMV Petrom
(SNP) sunt titlurile cu cea mai mare
creºtere din BET, în sãptãmâna tocmai
încheiatã.

“În opinia mea, evoluþia OMV Pe-
trom a fost ajutatã de creºterea preþului
barilului de petrol, precum ºi de apro-
pierea datei de înregistrare pentru divi-
dende, care au un randament foarte
bun”, a spus Dragoº Mesaroº.

Este o afirmaþie care vine în contex-
tul în care, sãptãmâna trecutã, contrac-
tele futures ale petrolului West Texas
Intermediate (WTI) cu scadenþa în iu-
nie au urcat cu 31%, în timp ce pentru
sortimentul Brent, relevant pentru piaþa
europeanã, cotaþia contractelor cu sca-
denþa în iulie a crescut cu circa 22%.

ANDREI IACOMI
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