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O nouã emisiune
de obligaþiuni elene,
în curând

Grecia va lansa o emisiune de
obligaþiuni de stat în curând, reve-
nind astfel pe pieþele datoriilor dupã
emisiunea de succes din aprilie, care
a fost prima dupã o absenþã de patru
ani generatã de turbulenþele finan-
ciare din þarã.

“Grecia a mandatat bãncile pentru
o emisiune de obligaþiuni pe trei ani,
care va fi emisã curând, în funcþie de
condiþiile de pe pieþele financiare”, a
anunþat ieri Ministerul de Finanþe de
la Atena, adãugând: “Tranzacþia ur-
meazã sã fie lansatã în viitorul apro-

piat, în funcþie
de condiþiile de
pe pieþe”.

În luna aprilie,
Atena a obþinut
trei miliarde de
euro dintr-o emi-
siune de obliga-
þiuni cu maturi-
tatea la cinci ani.

Randamentul acestui plasament a fost
de 4,75%.

Conform unor surse citate de presa
internaþionalã, Grecia sperã sã obþinã
un randament de aproximativ 3,5% la
noua emisiune de obligaþiuni.

Bãncile care vor gestiona viitoa-
rea emisiune de obligaþiuni sunt:
“Bank of America Merrill Lynch”,
“Citigroup”, “Deutsche Bank”,
“Goldman Sachs Group” ºi “JP
Morgan Chase & Co”. Grecia prefe-
rã emisiunile de obligaþiuni în condi-
þiile în care nu vrea sã apeleze la un
nou pachet de sprijin financiar inter-
naþional.

V.R.

MINISTRUL DE FINANÞE RUS:

Þãrile BRICS îºi lanseazã
banca de dezvoltare
l O sutã miliarde dolari, capitalul bãncii

Cele cinci þãri membre ale
BRICS (Brazilia, Rusia,
India, China ºi Africa de

Sud) urmeazã sã lanseze banca de
dezvoltare a grupului sãptãmâna
viitoare, potrivit ministrului de Fi-
nanþe al Rusiei, Anton Siluanov.

Evenimentul va avea loc cu ocazia
ediþiei din acest an a reuniunii
BRICS, care urmeazã sã aibã loc pe
15-16 iulie, în oraºul brazilian Forta-
leza, a precizat domnia sa.

Capitalul bãncii va fi de o sutã mi-
liarde dolari, relateazã Reuters.

Proiectul unei bãnci de dezvoltare
care sã fie finanþatã ºi condusã de
cele cinci þãri a fost anunþat anul tre-
cut, cu prilejul summit-ului BRICS
de la Durban, din Africa de Sud.

Demersul a fost, însã, unul greoi,
din cauza neînþelegerilor cu privire
la structura capitalului instituþiei, la
conducerea sa ºi locaþia care va servi

drept sediu.
Ministrul rus de Finanþe a preci-

zat, ieri, cã ar urma ca oraºul care va
gãzdui banca sã fie ales dintre Shan-
ghai ºi New Delhi

Lansarea bãncii de dezvoltare ar fi
prima realizare de anvergurã a þãrilor
BRICS care, anul trecut, s-au con-
fruntat cu ieºiri puternice de capital,
în urma reducerii, de cãtre FED, a
programului de relaxare cantitativã,
ieºiri în faþa cãrora acestea nu au
reuºit sã se coordoneze, aratã Reu-
ters.

Instituþia financiarã ar urma sã re-
prezinte un simbol al influenþei în
creºtere a grupului de cinci þãri,
îndeplinind un deziderat al Rusiei
dupã sancþionarea sa, de cãtre statele
occidentale, din cauza implicãrii
sale în conflictul din Ucraina, mai
aratã publicaþia.

Finanþarea bãncii ar urma sã pri-

meascã zece miliarde dolari pe par-
cursul a ºapte ani, la care se vor adã-
uga 40 miliarde dolari, sub formã de
garanþii, a explicat Anton Siluanov,
adãugând cã suma de 50 miliarde
dolari se va dubla, în timp.

Banca de dezvoltare va putea sã ofe-
re împrumuturi începând cu anul 2016,
potrivit ministrului de finanþe rus.

Domnia sa a mai declarat cã ºi alte
þãri vor putea sã intre în acþionariatul
bãncii, însã deþinerea BRICS nu va
putea sã coboare sub 55%.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 15)

SIF-urile ºi fondurile au luat
acþiuni Transelectrica de la FP
l SIF Banat Criºana a achiziþionat 0,23% din TEL

Fondul Proprietatea a reuºit,
în sfârºit, sã-ºi vândã pache-
tul de 13,49% din acþiunile

Transelectrica, pentru suma de
212,74 milioane de lei (47,27 mi-
lioane de euro), la preþul de 21,5
lei/acþiune. În piaþã se vorbea de
luni bune cã FP vrea sã iasã din ac-
þionariatul Transeletrica, iar presiu-
nile fãcute de acþionari ca Fondul
sã le întoarcã investiþiile sunt arhi-
cunoscute.

La plasamen-
tul privat accele-
rat, anunþat marþi, au participat, prin-
tre alþii, SIF1 Banat Criºana ºi fon-
duri administrate de BRD Asset Ma-
nagement, ING Pensii ºi Erste Asset
Management, potrivit reprezentanþi-
lor acestor companii, dar ºi investi-
tori instituþionali strãini, conform
unor surse din piaþã.

Preþul din oferta FP a fost cu
2,27% sub închiderea de marþi ºi
cu 8,04% sub cea de luni, în condi-

þiile în care acþiunile TEL au înre-
gistrat o apreciere fulminantã, în
acest an.

Reprezentanþii SIF Banat-Criºana
ne-au transmis cã societatea a cum-
pãrat 170.000 de acþiuni, în cadrul
plasamentului FP, adicã 0,23% din
“Transelectrica”.

Costel Ceocea, preºedintele SIF2
Moldova, nu a dorit sã dezvãluie
dacã a achiziþionat acþiuni TEL, la

oferta FP, pre-
cizând cã “ase-
menea informa-

þii vor putea fi comentate dupã aloca-
re”. În schimb, Tudor Ciurezu,
preºedintele SIF Oltenia, ne-a spus
cã nu a luat parte la acest plasament.

Pe parcursul acestui an, reprezen-
tanþii Fondului Proprietatea au lãu-
dat constant activitatea “Transelec-
trica”.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 3)

Evaziune de 24 de milioane de euro
în sectorul de legume-fructe
l Procurorii DIICOT au audiat 28 de suspecþi, cetãþeni români, turci ºi
arabi l Aurel Tãnase, Prodcom Legume-Fructe: “Astfel de importuri
ilegale pun presiune pe preþul legumelor produse la noi în þarã”

DIICOT Bucureºti a efectuat, ieri,
46 de percheziþii într-un caz de eva-
ziune fiscalã legat de importuri de le-
gume ºi fructe din Uniunea Europea-
nã, cu prejudiciu estimat la 24 de mi-
lioane de euro, potrivit unui comuni-
cat al Direcþiei de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Orga-
nizatã ºi Terorism (DIICOT).

În speþã, au fost vizaþi circa 40 de
suspecþi, cetãþeni români, turci ºi
arabi printre care ºi doi funcþionari

din Ministerului de Finanþe. Dintre
aceºtia, 28 de persoane au fost aduse
la audieri la sediul DIICOT.

Potrivit procurorilor, activitatea
infracþionalã, desfãºuratã de mem-
brii grupului organizat în perioada
2013 -2014, consta în efectuarea de
achiziþii intracomunitare ºi importu-
ri de legume-fructe din state
ne-membre UE, utilizând societãþi
comerciale interpuse, cu scopul de a
se sustrage de la plata TVAºi a impo-
zitului pe profit. (A.O.)

(continuare în pagina 15)

RÃZBOI TOTAL LA SIF TRANSILVANIA

Frãþilã vrea sã îl dea jos pe
Fercalã ºi sã îl tragã la rãspundere
l Fercalã: “Frãþilã doreºte sã ºantajeze Consiliul
de Supraveghere ºi Directoratul” l Frãþilã:
“Costurile salariale ale preºedintelui directoratului
SIF Transilvania, peste 200.000 lei/lunar”

Constantin Frãþilã, acþionar
care controleazã 5% din SIF
Transilvania, lanseazã un

nou atac în lupta contra preºedintelui
directoratului Mihai Fercalã, pe care
o duce de ani buni.

Convocatorul Adunãrii Generale
a Acþionarilor, programatã pentru 11
august, a fost completat, la cererea
lui Frãþilã, cu aprobarea pornirii ac-
þiunii în rãspundere împotriva lui
Mihai Fercalã.

În replicã, un grup de acþionari,
care controleazã 10% din SIF3, au
cerut ca, la AGA, sã se voteze ºi re-
vocarea lui Constantin Frãþilã din

funcþia de membru al Consiliului de
Supraveghere.

SIF3 Transilvania convocase
acþionarii sã decidã alegerea Con-
siliului de Supraveghere, dupã
cum solicitase un grup de acþionari
cu deþineri cumulate de aproxima-
tiv 5%, din jurul lui Constantin
Frãþilã.

Cei doi oponenþi nu au ezitat sã
îºi arunce acuzaþii reciproce, înain-
te de înfruntarea din faþa acþionari-
lor.

GABRIELA MÃRÃCINEANU

(continuare în pagina 15)

PIATA DE CAPITAL

Hypo-Alpe-Adria sau diferenþa
dintre Europa ºi Atlantida

P
oruncile lui Dumnezeu
sunt pentru oameni, iar,
întrucât statele nu sunt oa-
meni, ci, marxist, instru-

mente de coerciþie asupra oamenilor,
rezultã cã statele nu trebuie sã se su-

punã poruncii “Sã nu
furi!”, ba chiar,
exersându-se coerci-
tiv, trebuie sã-i fure
pe oameni, aºa cã
n-ar trebui sã fim
stupefiaþi cã Austria
s-a decis sã-i fure pe

austrieci, anulându-le dreptul sã-ºi
primeascã înapoi banii cu care
împrumutaserã banca de stat
Hypo-Alpe-Adria (un împrumut ga-
rantat de stat); pentru cã Austria
este un stat, iar austriecii sunt
niºte oameni, care, chiar dacã
sunt consideraþi drept þiganii
nemþilor, totuºi au un Par-
lament ca oricare altã
naþiune democraticã,
dispus sã aprobe legea furtului de
stat, surprind democraþia a cãrei ex-
presie zice cã este – nimic deosebit ºi
dacã insistãm sã fim ºocaþi, atunci ne
dãm lebede ºi cunoaºtem cu toþii ce
soartã au lebedele din Prater.

Marþi.
Aceasta este ziua – marþi, 8 iulie

2014 – în care Parlamentul Austriei a
aprobat legea, promovatã, în iunie,
de ministrul de Finanþe Michael
Spindelegger, care a exclus intrarea
în insolvenþã a bãncii, (ar fi afectat
deþinãtori ai unor obligaþiuni în va-
loare de 11 miliarde de euro, cu prio-
ritate la platã), preferând sã impunã

pierderi deþinãtorilor de obli-
gaþiuni fãrã prioritate la pla-
tã ºi foºtilor proprietari ai
Hypo Alpe, între care
Bayerische Landesbank
(banca bavarezã de
stat, din München,
amestecatã în
mod inexplica-
bil în proprie-
tatea bãncii
austrieci-
lor, pe

care, de fapt, îi dispreþuiesc).
Mãsura a fost legiferatã în po-

fida oricãror avertismente for-
mulate fie de membri ai autoritã-
þilor europene, îngrijoraþi cã ge-
stul de confiscare bãneascã nu
mai are loc la periferia Uniunii
Europene, cum s-a petrecut în
Cipru ºi la Bankia spaniolã, ci în
centrul Continentului; fie de
sistemul bancar austriac, îngri-
jorat de explozia neîncrederii
clienþilor lor; fie de societãþile
internaþionale de rating, care
au prevãzut downgradarea
Austriei.

Dar, membrii autoritãþilor euro-
pene nu au suflat nici un cuvânt

despre faptul cã o astfel de lege
situeazã Austria în afara

Uniunii Europene, al cã-
rei al treilea obiectiv,

din lista de la Maa-
stricht, consta în

“apãrarea drep-
turilor ºi inte-

reselor cetã-
þenilor eu-

ropeni”,
ca sã

nu mai vorbim de Carta Dreptu-
rilor Fundamentale.

Tot aºa, bancherii austrieci nu
au suflat nici un cuvânt despre
faptul cã sunt dispuºi sã procede-
ze la fel cu Hypo-Ape-Adria,
într-o situaþie similarã, aºa cum
oricare bancã europeanã ar
face-o, de când Uniunea Euro-
peanã a adoptat, la 12 decembrie
2013, Directiva care sã permitã
confiscarea banilor clienþilor,
când s-ar afla în pericolul fali-
mentului.

Iar societãþile de rating au omis
sã explice cã ºtergerea datoriilor

statului austriac cãtre cetãþenii sãi re-
prezintã un “default suveran”, adicã
intrarea în încetare de plãþi a statului,
mai pe româneºte, falimentul
Austriei, ca stat.

Dar, nici pe Grecia nu a declarat-o
nimeni în faliment, dar nu pentru cã
nu a dat faliment, ci pentru cã expre-
sia ar fi fost prea explicitã.

Ei bine, ceea ce toatã lumea este
hotãrâtã sã evite, nu este falimentul,
ci caracterul sãu explicit.

În realitate, cu toþii preferã ca sta-
tul sã încalce Poruncile, dar nu expli-
cit: sã fure, dar sã fure prin taxe, im-
pozite ºi inflaþie, iar nu sã se apuce sã
fure la drumul mare, conform Direc-
tivei europene, înainte cu doar cinci
luni ca ea sã fi devenit lege (întâi ia-

nuarie 2015).
Fondul Monetar Internaþio-
nal (FMI) este extrem de

îngrijorat de caracterul
explicit al unor astfel
de mãsuri; pe baza

experienþei nemþeºti, rezultate
imediat dupã cãderea celui de-al
Treilea Reich, FMI recomandã
Uniunii Europene sã purceadã cu
bruschete la confiscarea economii-
lor populaþiei (taxând averea) ºi nu
care cumva sã dea vreun avertisment
cã o va face, pentru cã, atunci, averi-
le cetãþenilor vor fugi de pe Conti-
nent ºi statele vor rãmâne cu ochii-n
soare.

Marþi.
Hypo-Alpe-Adria.
Austria.

(continuare în pagina 13)

PE TEMA CASELOR DE CLEARING

Banca Angliei se confruntã
în instanþã cu BCE
l BCE: Marea Britanie poate acorda prioritate
lirei în perioade de crizã

Marea Britanie ºi-a exprimat ieri,
în faþa Curþii Europene de Justiþie,
poziþia de nemulþumire faþã de poli-
ticile Bãncii Centrale Europene
(BCE) privind localizarea caselor de
clearing (compensare) ce deruleazã
tranzacþii în euro, considerând cã
aceastã dispoziþie este contrarã nor-
melor referitoare la piaþa unicã.

Oficialii de la Londra se tem cã so-
cietãþile de clearing din acest centru fi-
nanciar vor fi nevoite sã-ºi transfere

operaþiunile de profil în zona euro,
ceeacevaduce la fragmentareapieþei.

În schimb, avocatul BCE, Roma-
no Subiotto, a declarat, în faþa Curþii
din Luxemburg, cã banca centralã de
la Frankfurt vrea ca societãþile de
clearing care deruleazã tranzacþii în
euro sã aibã sediul într-o þarã din uniu-
neamonetarãastfel încât sãseaperede
un default (faliment) ce “ar putea pro-
voca haos în zona euro”. (V.R.)

(continuare în pagina 15)

MAKE

Grecia
a mandatat
bãncile
pentru o
emisiune de
obligaþiuni
pe trei ani.

FMI, RÃZBUNAT DIN COTROCENI

Bãsescu nu vrea, încã,
reducerea CAS

Preºedintele Traian Bãsescu îl
ia din nou la întrebãri pe
Victor Ponta, chemându-l la

discuþii pe tema reducerii CAS.
ªeful statului a declarat, asearã, cã

nu va promulga legea privind dimi-
nuarea CAS cu 5% pânã când nu va
avea o discuþie serioasã cu Guvernul
despre sursele din care va fi suporta-
tã aceastã reducere.

“Problema este dacã (…), în lipsa
unor mãsuri convingãtoare, aceastã
mãsurã pune sub risc acordul cu FMI

ºi stabilitatea fiscalã ºi bugetarã a þã-
rii”, a spus Traian Bãsescu.

Reducerea CAS cu 5 puncte pro-
centuale, mãsurã pe care Executivul
ºi-a propus, iniþial, sã o adopte de la
începutul acestei luni, a constituit
mãrul discordiei în negocierile
purtate, în iunie, între autoritãþile
noastre ºi reprezentanþii delegaþiei
FMI la Bucureºti.

EMILIA OLESCU
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